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 ן בנושאים קשוריםפרסומים נוספים של המכו
 

 כה נוספים על הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיהדוחות הער

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: תכנית . 0033. 'קונסטנטינוב, ו; 'קוברסקי, ר-ברוך; 'בן רבי, ד
 .33-499-. דממחקר הערכה מסכם -הסיוע הלימודי 

 

 - 8002רכזי נוער מ -מי של עולי אתיופיה הפרויקט הלאו. 0007. 'נבות, מ-; כהן'קוברסקי, ר-ברוך
  .07-463-. דמדוח הערכה שני

 

התכנית למניעת  -הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה . 0007. 'נבות, מ-כהן; 'קוברסקי, ר-ברוך
 .07-455-. דממחקר הערכה - 8002השימוש בסמים ואלכוהול 

 

של הפרויקט  SPACE תכנית. 0008 .'ב, וקונסטנטינו; 'לוי, ד; 'קוברסקי, ר-ברוך; 'נבות, מ-כהן
  .(  מחקר הערכה800002-800000הלאומי של עולי אתיופיה: הסיוע הלימודי ומרכזי הנוער )

 .08-08-תמ
 

 פרסומים נוספים של המכון בנושאים דומים

וצאי יוצאי אתיופיה וי בני נוער. 0030. '; קונסטנטינוב, ו'לוי, דעמיאל, ש'; ; 'נסקי, פיסטרבצ'-כאהן
  .30-309 -דמדמיון ושוני.  -המועצות לשעבר: עולים ובני עולים -ברית

 
+ PACT-ו PACTהערכת פרויקט . 0030רבי, ד'; סומך, ס'; קונסטנטינוב, ו'; אנג'ל, מ'. -חביב, ג'; בן

 . 30-308 -. דמלקידום ילדים יוצאי אתיופיה בגיל הרך והוריהם: דוח מסכם
 

תכניות תגבור לימודי לאחר שעות אחר הלימודים: מטרות, דרכי פעולה . 0030. 'עמיאל, ש; 'בן רבי, ד
 .30-439-דמ ית.ומדדים לבחינת איכות התכנ

 

תמונת מצב  -בני נוער עולים בישראל . 0030. 'קונסטנטינוב, ו; 'לוי, ד; 'נסקי, פיסטרבצ'-כאהן
 .30-433-דמעדכנית. 

 

ממצאי  -תכנית נוער "מסיכון לסיכוי" . 0008 .'ד, ילו ;'סיקרון, ל-ואזן'; סטרבצ'ינסקי, פ-כאהן
 .08-434-דמ מחקר ההערכה.
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 מחקר תמצית

מהמעטפת הניתנת על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית משמעותי מרכזי הנוער הם חלק 

 לצמצם התנהגויות סיכון, םלסייע בקידומם בכל תחומי החיי כדיבישראל לבני נוער יוצאי אתיופיה 

פעילות פנאי למקום  38-36בגיל  לבני הנוערלספק מיועדים מרכזי הנוער ם. הידרדרותאת למנוע ו

העצמה  באמצעותלחזק אותם ו אוזן קשבת ותמיכהלהעניק להם ; צהרייםאחר הבשעות מאורגנת 

מרכזי  00פעלו  0030בשנת תחומים ופעילות חינוכית. מגוון מיומנויות בהנחלת  ,אישית, פיתוח ידע

 בני נוער.  3,800-כהיו רשומים בהם וברחבי הארץ,  יישובים 37-נוער ב

ערכות ההערכה של מרכזי הנוער, המצטרפת לשתי ה 0030מכון ברוקדייל ביצע בשנת -ג'וינט-מאיירס

הילה לפרויקט הלאומי לק חוזר היזון . מטרת המחקר היא לתת0008-בו 0003קודמות שנעשו בשנים ה

חה. הנתונים נאספו מכל להמשיך לפתולחזק את התכנית  כדי מרכזיםהאתיופית בישראל ולמפעילי ה

רכזים מ כמו כן, בשלושה 2.מרכזים נבחרים 4-בני נוער ב 039-(, ומ1מנהלי מרכזים 38הלי המרכזים )מנ  

קבוצת עם ו יםרכזהמ ימנהלעם כלל ראיונות עם נציגי הגוף המפעיל, והוא איכותני עומק נערך מחקר 

המרכזים שהשתתפו  חמשתמתוך  3. שלושה מרכזיםאלו יםמרכזמבקרים במיקוד של בני נוער ה

אות לאורך שנים המוצגות בדוח זה מתייחסות וההשו, ות הסקרים שבוצעונכללו בכל שלושבמחקר 

 . אליהם

 מן הממצאים

 מאפייני בני הנוערא. 

 39–36( בטווח הגילים 80%, ורובם )34כזים הוא מרמבקרים ב  הגיל הממוצע של בני הנוער ה . 

   מאפיין אשר נותר (; 33%עורם של הבנים גבוה יותר )ימרכזים מבקרים גם בנים וגם בנות, אך שב

 .דומה לאורך השנים

  ם מעטי( נולדו בארץ. 30%( הם בני נוער ממוצא אתיופי, ומרביתם )83%)זים מרּכב   םמבקריהרוב

. 0000( עלו לארץ לפני שנת 65%ואילך(, והשאר ) 0000בעשור האחרון )משנת  ( עלו לארץ5%בלבד )

את השינויים הדמוגרפיים זה משקף שינוי ו ,השנים עלה אחוז יוצאי אתיופיה שנולדו בארץבמשך 

 באוכלוסייה.

  וב 0003-ב 5%–0%-)מ שאינם יוצאי אתיופיההמבקרים באחוז  עלייהבמרכזים  חלהעם השנים-

 .(0030בשנת  34%, ועד 0008

  מרכזי הנוער בקרים בבני הנוער המבהתאם לכלל האוכלוסייה של יוצאי אתיופיה בישראל, גם

 30%-הוריות, וב-מהמשפחות הן חד 34% כלכלי נמוך:-מצב חברתימאפיינים של דיווחו על 

 .ילדים ויותר 4( מהמשפחות יש 46%בערך למחצית ) על כך, נוסף אין מפרנס.מהמשפחות 

                                                   
 שני מרכזים נוספים נפתחו באמצע השנה, ולכן הם לא נכללו במחקר.  1
גדרה, בית שמש, קריית ביאליק, באר שבע, לוד. העברת השאלונים במרכזי הנוער נערכה בדרך של דגימת  2

 בני נוער בלבד סירבו לענות.  5שהגיעו למרכז הנוער במהלך שבוע המחקר.  על השאלון ענו כל בני הנוער -זמן
והשתתפו במחקרים  0004באר שבע, גדרה ולוד. שלושה מרכזים אלו השתתפו בתכנית מתחילתה, בשנת  3

 ובמחקר הנוכחי.  0008, 0003שנערכו בשנת 
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 בבית מרכז הנוער לומדים מבקרים ב( של בני הנוער ה75%גות לימודית: הרוב המוחלט )התנה

. טובה בבית הספר ציינו כי הרגשתםיחס חיובי לבית הספר ולמורים, והביעו רובם בדרך כלל . ספר

באחוז גבוה של תלמידים הנכשלים מתבטאים עם זאת, קיימים עדיין קשיים לימודיים ש

דיווחו כי בתעודה האחרונה נכשלו במקצוע אחד לפחות(, בהיעדרויות  55%במקצועות הלימוד )

מבית הספר למשך יום לפחות דיווחו כי בחודש האחרון נעדרו פעם אחת  54%רבות מבית הספר )

בה הם מעריכים את יכולתם בביצוע משימות לימודיות שובמידה ( שלם, ולא בגלל מחלה או חופש

משימות הלימודיות שהוצגו להם קושי מסוים לפחות בשלוש מה מבני הנוער ציינו כי יש 50%)

גם במכלול ההתנהגויות המעידות על סיכון לנשירה  התבטאובפניהם(. המאפיינים הלימודיים 

מפגינים מאפיינים ( מבני הנוער 06%מסכם שמצא כי כרבע )המדד הסמויה, כפי שעולה מניתוח 

 (. 34%מבנות )( יותר 09%לנשירה סמויה, בנים ) הקשורים 

עם השנים מראה כי מרכזים הוותיקים השלושת בהסקרים שבוצעו ת לוששבין הבדלים הניתוח 

אחוז בני הנוער שציינו כי הם מרגישים ב וחלה עלייה הן הספרבית כלפי ור תחושת הניּכפחתה 

שים כי בני הנוער המרגיאחוז הן בו (0030-ב 83%-, ל0008-בו 0003-ב 38%-)מ שייכים לבית הספר

 (. 0030-ב 90%-ל, ו0008-ב 35%-ל, 0003-ב 54%-מת )הגינוים אליהם במתייחסהמורים 

  על דיווחו על התנהגות סיכון, או מרכזים בים בקרהמהתנהגויות סיכון: רבים מבני הנוער

שתו  56% :אלועל התנהגויות סיכון דיווחו בני הנוער בעיקר הבנים. , כלשהו למצב סיכון היחשפות

-דיווחו כי הם מעשנים ו 63%דיווחו כי השתכרו אי פעם,  60%, ("יותר מכמה לגימות") ולאלכוה

בין  מבחיניםכאשר כפי שצוין, במרכזים מבקרים יותר בנים מאשר בנות. השתמשו בסמים.  9%

ברוב המקרים אחוז גבוה יותר מהבנים המבקרים במרכזים דיווחו על , עולה כי נותבל  הבנים 

אחוז לעומת זאת,  4בישראל. עבריתהספר דוברי הבבתי כון לעומת כלל הבנים התנהגויות סי

ספר הבבתי על התנהגויות הסיכון היה נמוך מאחוז כלל הבנות  דיווחושמרכזי הנוער בהבנות 

  .על אותן התנהגויות סיכוןשדיווחו  עבריתהדוברי 

הירידה  למרותה במיוחד, ושדיווחו על התנהגות אלימה גבו יםמרכזהמבקרים באחוז בני הנוער 

 באופן ניכרמדובר באחוז גבוה שחלה לאורך השנים באחוז בני הנוער המשתתפים בקטטות, עדיין 

 06%דיווחו . בקרב הבנים, שדיווחו כך עבריתהספר דוברי הבבתי לעומת אחוז בני הנוער 

בכלל  מהבנים 30% , לעומת יותרבהשתתפו השנה בשלוש קטטות או ש יםבמרכז המבקריםמ

 . עבריתהספר דוברי הבבתי האוכלוסייה 

  רות לאומי יששרת יס לצבא או לימתכוונים להתגדיווחו שהם בני הנוער  כמעט כלעתיד: התמונת

חושבים ציינו כי הם אחוזים מבני הנוער ואחד מקרב הבנות(. ארבעים  78%-מקרב הבנים ו 70%)

חושבות שציינו כי הן  אחוז הבנות  .בעתיד השכלה גבוהה )מכללה או אוניברסיטה(ירכשו ש

לעומת  מהבנות 47%) הסבורים כך הבנים אחוזמ באופן ניכרגבוה היה שתגענה להשכלה גבוהה 

 מהבנים(.  60%

                                                   
ת, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי סקר בריאו, Health Behavior in School-Age Childrenעל פי סקר  4

לאומי. המחקר -ן, כחלק מסקר בי3775התנהגויות סיכון בקרב תלמידי בתי ספר, שנערך בישראל החל משנת 
ג'וינט מכון -אילן, בשיתוף מאיירס-פיש מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-בראשות ד"ר יוסי הראל

 0030בשנת  רשות הארצית למלחמה בסמים ובאלכוהול.ברוקדייל ובמימון משרד החינוך, משרד הבריאות וה
  .תלמידים בבתי ספר דוברי עברית בכיתות ח, י, י"א, י"ב 6,800 -כהמדגם הקיף 
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 השתתפות בני הנוער במרכזיםב. 

  ,שעות  3-ימים בשבוע, בממוצע כ 4פתוחים  םמרביתמרכזי הנוער פתוחים בשעות אחר הצהריים

בו ימים בשבוע, והם מבלים  6-כמרכז הנוער בממוצע מבקרים בער דיווחו כי הם בני הנו .בכל יום

   .מדי יום וצעשעות בממ 6-כ

  פעם ; אופן סדירב הםמגיעים אליבמרכזים מבני הנוער הרשומים  40%-ככי ציינו מנהלי המרכזים

מדי מרכזים ב מבקרים בפנימיות, יםהלומדבני נוער , ובהם גם . שאר בני הנוערלפחות אחת בשבוע

 פעם או בעיקר בחופשות.

 ( לא 90%רוב בני הנוער )עבור אחוז דומה של בבמקום אחר, וחוגים בנוער או מרכז בלפני כן ו ביקר

 . 0030-ב השתתפו בהש צהרייםלפעילות אחר ההיחידה מסגרת ה הואמרכז הנוער  ,(95%בני נוער )

 ים בקרמי הם ( בני הנוער ציינו כ93%וב )רו ,המשכיותעל יציבות ומעידה על  נוכחות במרכזיםה

 . כבר למעלה משנהמרכז ב

 במרכזים פעילותהג. 

   מסגרת שבה אפשר לבלות זמן מהווים המרכזים כל הלי המרכזים ובני הנוער עולה כי מדיווחי מנ

: אלובעיקר בתחומים  ,פעילויותמגוון מציעים , כל המרכזים מלבד זאת .פשיתופנוי בצורה ח

במחצית בערך . פעילות חברתית מיוחדתוסדנאות לפיתוח אישי ופיתוח מנהיגות  ,וגיםקורסים וח

ובמרכזים  ,מהמרכזים מתקיימות גם פעילויות חוץ )כמו: טיולים, הצגות, ימי ספורט וכדומה(

 נערכת פעילות מובנית עם הוריהם של בני הנוער. מעטים

 ( מבני הנוער ציינו כי הם משתתפים בקבוצת05%כרבע ) 7%-, ולעשייה במרכז ההשותפ מנהיגות 

 נוספים ציינו כי היו מעוניינים להצטרף לקבוצה כזו. 

  ( 49%)באופן חופשי את שעות הפנאי בו מרכז בעיקר כדי לבלות מבקרים בדיווחו שהם הנוער בני

 (.09%(, וכדי לדבר עם המדריכים )55%(, אך גם כדי להשתתף בפעילויות )44%ולהיות עם חברים )

 בני הנוער מרכזים. מבקרים ב , במהלך השנים יותר בני נוער שאינם יוצאי אתיופיהלעיל כפי שצוין

מעט נשאלו האם היו מעדיפים פעילויות המיועדות רק ליוצאי אתיופיה או פעילויות מעורבות. 

 ( ציינו כי היו מעדיפים פעילויות המשותפות לבני56%אתיופיה ) יפחות ממחצית בני הנוער יוצא

( ציינו כי לא משנה להם אם הפעילויות 50%אתיופיה ולבני נוער אחרים, ואחוז דומה ) ינוער יוצא

חלה ירידה באחוז בני הנוער המעוניינים , בהשוואה לשנים קודמותיהיו נפרדות או מעורבות. 

 -ועד ל 0008בשנת  30%-, ל0003בשנת  00%-מ -רק ליוצאי אתיופיה נפרדות המיועדות בפעילויות 

 .0030בשנת  8%

   רכיהםווצ בעיקר לפי רצון בני הנוער ,הפעילויות שיתקיימו במרכז בוחרים אתהלי המרכזים מנ ,

תהליך ב. בכל המרכזים ציינו כי מדובר יכירותכנים שלדעתם חשוב שבני הנוער על סמך כמו גם 

כי המדריכים  ( מבני הנוער דיווחו43%חשיבה משותף של בני הנוער עם צוות המרכז. כמחצית )

נוספים ציינו  03%-במרכז, ו לגבי מה שייעשהמשתפים אותם במידה רבה או רבה מאוד בהחלטות 

 כי המדריכים משתפים אותם במידה בינונית.
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  פעולה  ףמשת שבניהולם כי המרכזדיווחו  הלי המרכזיםמנ  כל  :עם שירותים אחרים פעולהשיתוף

שות קבועות של צוות המרכז מתבצעות בעיקר עם קהילתיים בשעת הצורך. פגיהרותים ישהעם 

מהמרכזים( ועם היחידה לקידום נוער והחברה  46%מועדוני נוער אחרים )עם נוער או המרכזי 

הרשויות המקומיות מעורבות נעשו מהמרכזים, בשני המקרים(. לאורך השנים  59%למתנ"סים )

גם מימון של  קיבלו( 39%הנוער )ממרכזי  יםכשני שליש 0030יותר בפעילות המרכזים, ובשנת 

בהם פועלים מרכזי הנוער שישובים יבמרבית ה. 0008בלבד בשנת  67%הרשות המקומית, לעומת 

מתקיימת גם תכנית הסיוע הלימודי המופעלת גם היא על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה 

רכזים עלה כי האתיופית בישראל ומיועדת לאותה אוכלוסייה. עם זאת, מהראיונות עם מנהלי המ

 שוב.יעם תכנית הסיוע הלימודי באותו הישוטף קשר  ישלא בכל המרכזים 

 מדריכים את הומרכז העובד במשרה מלאה המנהל הצוותים כוללים את : יםהמרכז יצוות

העובדים במשרות חלקיות או בהתנדבות )כולל גם צעירים בשנת שירות וחיילים(. בממוצע, 

הם יוצאי אתיופיה, כחלק מהתפיסה של יצירת מודל  יםרכזמאנשי הצוות ב( מ43%מחצית )

 לחיקוי עבור בני הנוער. 

 שביעות רצון מהמרכזים ואתגרים בהפעלתםד. 

 ( הם חשים שהם עושים במרכז דברים 86%מרבית בני הנוער מרוצים משהייתם במרכז ,)

זה מרכז מעולה, מי "כפי שציין אחד מבני הנוער:  (.96%( וחשובים להם )98%שמעניינים אותם )
 .שנכנס לפה לא רוצה לצאת"

 כי המדריכים מבינים ציינו ( 80%מרבית בני הנוער ) .חשובבפעילות המרכזים  מדריכיםה תפקיד

יחסים אליהם באופן אישי במידה רבה או רבה יכי המדריכים מת ציינו( 48%מעל מחצית ) .אותם

ל איונות סיפרו בני הנוער על החשיבות הרבה שנוספים ציינו זאת במידה בינונית. בר 00%-מאוד, ו

"השיחות עם המדריכים זה ממש עוזר"; "מקשיבים לך, עם המדריכים במרכז:  שיחותיהם
ינים במה שקורה לנו"; "אנחנו אוהבים במיוחד את יאליך שווה בשווה"; "תמיד מתעניחסים יתמ

 ".המדריכים. הם קשובים ונחמדים

 יש לתת עליהם שודה מאומצת מאוד ובמהלכה עולים גם אתגרים כזי הנוער דורשת עבהפעלת מר

צוינו בני הנוער עם מנהלי המרכזים ועם את הדעת. מתוך הראיונות עם ראשי הגופים המפעילים, 

 :אלו אתגרים

תחושה כן שוררת כמו  אין פעילות מתאימה לבני הנוער; בסופי שבוע - מענה רחב יותרצורך ב  -

מספיקים, הן מבחינת שעות פתיחת המרכז והן אינם החופשות פת המענים הניתנים בתקוכי 

 .אדםהכוח היקף מבחינת 

ראשי הגופים המפעילים ומנהלי המרכזים ציינו את החשיבות  - הגברת מעורבות ההורים  -

על קשיים הלי המרכזים מנ   דיווחו ,, אך בפועלבפעילות המרכזים שיתוף ההוריםשל הרבה 

 . כמעט שאין פעילויות משותפות עם ההוריםי על כך כבגיוס ההורים, ו

שני תהליכים ו התרחשעם השנים  :מרכזב המבקרים  שילוב בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה  -

יותר בני נוער שאינם יוצאי  מגיעים כיוםלמרכזי הנוער הראשון מצביע על כך כי מקבילים: 

 מעוניינים בפעילות נפרדת.היופיה פחות בני נוער יוצאי אתכיום יש השני מראה כי ואתיופיה, 
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בני של  םשילובענות על הצורך בצורך בבדיקת אפשרויות מתאימות שיוכלו להמתוך כך עולה 

הנוער שאינם יוצאי אתיופיה המגיעים באופן טבעי למרכז, וזאת מבלי לפגוע בפעילויות 

תקציבים נוספים, יתכן שיש לדאוג לגיוס י: מצד אחד הייעודיות לבני הנוער יוצאי אתיופיה

לחשוב איך ניתן לשלב  –על מנת לענות על הצרכים של בני הנוער הנוספים; ומצד שני 

פעילויות ייחודיות ליוצאי אתיופיה )לדוגמה, בנושא זהות תרבותית( במקביל לפעילויות לכלל 

  .בני הנוער

ינם מתאפיינים אמרכזי הנוער מבקרים במרבית בני הנוער ה :התמודדות עם התנהגויות סיכון  -

כלל האוכלוסייה שנמצאה בקרב  נבדלת מההתנהגות האינ, והתנהגותם בהתנהגויות סיכון

השתתפות בקטטות : ניכר הקבוצותבין  פערהשני תחומים ב. עם זאת, היהודית בארץ

התמודדות הבבחינת דרכי של ממש בפני מרכזי הנוער עומד אתגר  . מבית הספר והיעדרויות 

 .עות אלוופי תשתעם  מתאימותה

, עם גורמים המקומית בעיקר עם הרשות: ישוביהגברת שיתוף הפעולה עם גורמים נוספים ב  -

ישוב ועם תכנית הסיוע הלימודי של ינוספים האחראים על פעילויות המיועדות לבני הנוער ב

 ישוב. יהפרויקט הלאומי הפועלת ב

  של המרכזים נתפסותהתרומות הה. 

 80% כי בזכות המרכזים יש להם לאן ללכת בשעות במידה רבה או רבה מאוד  מבני הנוער ציינו

 נוספים ציינו זאת במידה בינונית. 30%-הפנאי ו

 34% לחיזוק הביטחון מרכזי הנוער תורמים כי  (במידה רבה או רבה מאוד) מבני הנוער ציינו

רכז פגשו חברים מבני הנוער ציינו כי במ 43%את המעגל החברתי שלהם )רחיבים ומשלהם העצמי 

 חדשים(.

  בהתאם למטרת המרכזים, ובעיקר דרך הפעילות המובנית המתקיימת בסדנאות לפיתוח אישי

ופיתוח מנהיגות, תורמים המרכזים להעצמתם של בני הנוער. כאמור, כרבע מבני הנוער משתתפים 

רבה, כפי  היאת המנהיגות לבני הנוער ושל קבוצ ןתרומת במסגרת המרכזים.בקבוצות מנהיגות 

"זה תרם לי המון ידע ופותח לי דרכים בחיים"; שניתן לראות מתגובותיהם של המשתתפים בה: 
וק עצמי"; "תרם לי בהתנהגות, בביטחון ובדרך "התבגרתי ונהייתי יותר אחראי"; "זה סיפ

ר היא . פעילות נוספת שמאוד תורמת להעצמת בני הנועהחשיבה"; "אני מרגיש שייך ומשפיע"

מרכזי הנוער פעילים מבקרים בותם בפעילויות של תנועות הנוער. מעל שליש מבני הנוער ההשתתפ

אחוז הדומה לאחוז המשתתפים נוספים כמדריכים,  9%-כחניכים, ו 60%גם בתנועות נוער: 

רוב בני  (.HBSC0030, )מתוך נתוני  בבתי ספר דוברי עבריתבתנועת נוער בקרב כלל בני הנוער 

( ציינו 37%שית )( הגיעו לתנועת הנוער דרך חברים, אך כחמי43%בתנועת נוער ) הנוער המשתתפים

חלק מהתרומה של  מהווהבו הם משתתפים. השפעה זו שכי הגיעו לתנועת הנוער דרך מרכז הנוער 

 ישוב.ינוער בהמרכז הנוער להעצמת בני הנוער ושילובם במענים כלליים הניתנים לבני 

  (  ציינו כי כשיש להם בעיה 90%) םמרבית :המרכז במתן "אוזן קשבת" את תרומתציינו בני הנוער

ציינו כי  38%-הם מרגישים שיש להם אל מי לפנות במרכז )במידה רבה, רבה מאוד או בינונית(, ו

במרכז עוזרים להם )במידה רבה, רבה מאוד או בינונית( לראות ולחשוב על החיים בצורה אחרת. 
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חלק מכלל המענה הרגשי שנותן המרכז לבני הנוער, ובפרט חלק  בהיותהתרומה זו חשובה הן 

ומבניית עמדות  שלהם עתידהחלק מעיצוב תמונת בהיותה שר שנוצר עם המדריכים, והן מהק  

 ותפיסות חיוביות.

 יעים למרכז, מהראיונות עולה כי למרכזי יש לציין כי אף על פי שמוקד העשייה הם בני הנוער המג

גם ליוצאי אתיופיה המנהלים את מרכזי הנוער. עבורם העבודה במרכז  ששל ממהנוער תרומה 

"אני כל יום הולך לישון האישית:  תםומהעצמ שלהם ממימוש תמונת העתידחשוב חלק היא 
 -"אני בחרתי לעצמי דרך בחיים, ומרגיש שעשיתי משהו היום, שהכנסתי לילד משהו לראש"

 ".מקווה שגם הילדים יבחרו את הדרך שלהם

מעטפת שנותן הפרויקט הלאומי לבני ב   תפקיד חשובלמרכזי הנוער  ממחקר ההערכה עלה כי, לסיכום

בבילוי  של בני הנוערצורכיהם ונותנים מענה איכותי ל דםועייאת  הם ממלאים: נוער יוצאי אתיופיהה

המעגל  חיזוקלשית, . כמו כן, מעניקים מרכזי הנוער לבני הנוער הזדמנות לצמיחה אישעות הפנאי

גם מוקד לפעילות מנהיגותית של בני נוער הם . מרכזי הנוער להעצמתם ולהעשרתם, שלהם החברתי

מקנות היוצאי אתיופיה, ובכל המרכזים התגבשו קבוצות מנהיגות השותפות לעשייה במרכז ו

 אחריות. של למשתתפים חוויות של העצמה ו

אליה הם שעבור רובם זו המסגרת היחידה בבחיי בני הנוער, וחשוב  תפקידמרכזי הנוער ממלאים 

, והדבר למעלה משנהבמשך מרכזי הנוער מבקרים ב ם. כמו כן, מרביתאחר הצהריים מגיעים בשעות 

. לפעולות המדריכים במרכזי יםמפעילות המרכז םנצומעיד על יציבות והתמדה, כמו גם על שביעות ר

יכולים בני הנוער  מרכזים : בחשיבות רבה הנוער ולאופי הקשר שנוצר ביניהם ובין בני הנוער יש

בניית סיוע בוונה וכ  ה  לקבל קשר עם אדם בוגר, ליצור בפתרון בעיות,  לקבל סיועא אוזן קשבת, ולמצ

רוב בני הנוער מרוצים מאוד מהפעילות במרכזים ומעריכים מאוד את תרומתם עתיד. התמונת 

להעצים את  כדיועליהם יש לתת את הדעת בהפעלת המרכזים,  גם אתגרים וצוינמחקר בלחייהם. 

 יכולתם לתרום לבני הנוער המבקרים בהם.
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 ברי תודהד

למר רוני אקלה מנכ"ל  ובראשונה . בראשאת ביצועוברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר וִאפשר 

 גרייסלו ,, מנהל תפעול הפרויקט הלאומיקיןרשרון טל הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל;

 רודניצקי האחראית על קשרי החוץ בפרויקט. 

על  הלאומיפרויקט ב מרכזי הנוערים על התכנית מטעם הגופים המפעילים את אגם לאחר אנו מודים

 יםצוות המרכזלכל אנשי ו רכזיםמההלי מנ  לכל  ,, וכמובןשלהם ושל אנשי צוותם הפעולהשיתוף 

יוחדת לבני הנוער תודה מ ונם ובתובנותיהם.סייעו לנו לאסוף את הנתונים ושיתפו אותנו בניסיש

  .תפיסותיהםאת וחלקו אתנו את חוויותיהם ושהשתתפו במחקר 

אשר ליוותה מחקר זה מראשיתו ותרמה  ,מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער ,נבות-תודה למרים כהן

על  ,וקדיילג'וינט מכון בר-מנכ"ל מאיירס ,ג'ק חביבפרופ' תודה ל .ניסיונהמרבות מתובנותיה ו

  .ביצוע שלושת הסקרים שבוצעו במרכזי הנוערבמהלך  שהעניק לנו התמיכה וההדרכה

את  ריכזש מלקוביץלמרק וצוק מנהלת היחידה לעבודת שדה -אנו מודים לעמיתינו במכון: לחן תמיר

הכנת בלרונלי רותם שסייעה ו אלפסי שביצע את הראיונות יצחקל עבודת השדה ואיסוף הנתונים,

וללסלי קליינמן על ההבאה  על התרגום ליבלאבלין א, על העריכהענת ברבריאן תודה ל. וא לדוחהמב

 לדפוס.
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 מבוא. 0

 רקע 0.0

 0033שנת סוף ב. מאוד משמעותי היה מאתיופיה לישראל העלייהקף היבשלושים השנים האחרונות 

מכלל  0%-, המהווים כ(0030אלף תושבים )למ"ס,  304.4-ב 5אוכלוסיית יוצאי אתיופיההסתכמה 

 ב"י-בכיתות זיוצאי אתיופיה בני נוער  39,740-בישראל כ היו 0030שנת ב היהודים החיים בישראל.

(Myers-JDC-Brookdale, 2012);  חטיבות ב בבתי ספר דוברי עבריתמכלל התלמידים  5%-כשהם

  (.0033, ואח' )ציונית הביניים ובחטיבות העליונות

הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר השקיעו , 3785-ב ,מאז גל העלייה הראשון מאתיופיה

הישראלית, אתיופיה להשתלב בחברה  רבים כדי לסייע לאוכלוסיית יוצאי מאמצים השלישי

עדיין נותרו פערים  בתחומים רבים . עם זאת,לקידומם הייתה תרומה חשובה אכןאלו למאמצים ו

 לב מיוחדת. -מצבם דורש תשומתו בני הנוער באוכלוסייה היהודית,שאר בינם לבין  םניכרי

 לקהילה האתיופית בישראלהפרויקט הלאומי  0.2

וה שותפות בין הפדרציות היהודיות של צפון שראל מהוהפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בי

הסוכנות היהודית  נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה,ממשלת ישראל, (, JFNAאמריקה )

גופים שותפות זו מתבטאת בייצוג השותפים ב   .קרן היסוד( וJDCישראל )-(, ג'וינטJAFIלישראל )

 הלים של הפרויקט ובשותפות כספית. המנ  

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

בשוק העבודה. הפרויקט הלאומי  השתלבותולת חברתית יעּוהטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם לנִ 

פיקוח, היישום, הכולל  – פעילותו תחומישל חברי קהילת יוצאי אתיופיה בכל בשיתופם ד תייחמ

 החלטות.הוקבלת  אסטרטגיהתכנון ה

הקיימים בעבור קהילת יוצאי  הצרכים והשירותיםאת פעילותו במיפוי הפרויקט הלאומי החל 

י בנמכון ברוקדייל(. בהתבסס על המידע שנאסף, הוחלט להתמקד ב-ג'וינט-אתיופיה )בסיוע מאיירס

ט הלאומי רויקּפל  היו  0030בשנת . 0004הפעלתה החלה בשנת ש SPACE,6, במסגרת תכנית 38-36

תכניות להעצמת הקהילה ומרכזי ; : תכנית הסיוע הלימודי(0030)אקלה, עיקריים כיבים ר  שלושה 

 מתמקד במרכזי הנוער. ו 0008 ובשנת  0003מחקרים קודמים שנערכו בשנת ממשיך דוח זה . הנוער

 רכי בני הנוערוצנוער כמענה להמרכזי  0.3

לל בני הנוער מאפיינים גם את בני הנוער העולים, אולם, סיכון אשר מאפיינים את כהמצבים וגורמי ה

משבר גיל ההתבגרות עם משבר המעבר התרבותי )הרצוג, של שילוב בשל ה ,סיכון כפולם נתונים בה

 ליפשיץכלכלי של משפחותיהם )-המצב החברתי גורם סיכון נוסף, ישיוצאי אתיופיה בני הנוער ל(. 3777
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ת הגוברת דעּוהמּו .(0009Myers-JDC-Brookdale ; Institute, 2012ר, ; סב0009דולב,  ;3778ואחרים, 

מגוון  הולידהבר תרבותי בפרט, ערכיהם של בני הנוער בכלל ושל בני הנוער המצויים בתהליך של מולצ

 . בשעות אחר הצהריים צורכיהםלמילוי  מענים בתחום החינוך הבלתי פורמלי

זמינה כי תמיכה חיצונית  מתבססות על ההנחהנוער הני לבשעות אחר הצהריים המיועדות תכניות 

 ,Halpern)למשפחתם ולקהילתם לעצמם, ולתרום התנהגויות סיכון להתרחק מ יה לסייע להםועש

, מאפשרות קידום םבו בני הנוער מבלים לבדשהזמן משך את מקטינות  צהרייםתכניות אחר ה (.1999

כמו קידום למידה, )זמן נוח להפעלת תכניות התערבות של התנהגויות חברתיות רצויות, יוצרות פרק 

  ומספקות לבני הנוער הזדמנות ליצור קשרים תומכים עם מבוגרים (ריםחומרים ממּכמניעת שימוש ב

(Gottfredson et al., 2007) .  

טי הכנסה בארצות הברית. למהגרים סינים מעּו המיועדיםבחנה מרכזי נוער ( Wong, 2010) וונג

סייע לבני המהגרים תפקיד נוסף, והוא למרכז הנוער כאשר מדובר באוכלוסיית מהגרים, ל ,לדבריה

 שפותמגוון המתנהלים ב – והחברה בית הספרהבית,  – הם חיים שבהם ולמות השוניםלגשר על הע

 . זה בזהלעתים אף מתנגשים ש ,קודים תרבותייםו

אינם  יהם ודקים את השפעת התכניות עלבני הנוער, הממצאים הבבצד עדויות על תרומת המרכזים ל

מרכזי  ם שלקשה לבודד את השפעתאחת הסיבות לכך היא כי  .(Fagan, 2007) אחידים ואינם מובהקים

. כמו כן, פניית בני נוער למרכזים אינה אקראית: מתוך ההשפעה הכללית עליהם בני הנוער עלהנוער 

לבחור להשתתף  וטייולקהילה ספר הלבית , משפחתםליותר הקשורים  בני נוערסביר להניח כי 

 (. (Gottfredson et al., 2007 ים"מנותק"נוער בני במרכזי נוער יותר מ

 

פרן הל .מרכזי הנוערם של מלוא תועלת למיצוי דרכי פעולהעל עקרונות ו לעממליצים ים אחדחוקרים 

(Halpern, 2002)  את שקף תש כךיים תפקידם של מרכזי אחר הצהר בהגדרתשמדגיש את החשיבות

 מנים, קהילה ומשפחות.מ  ילדים ונוער, מ – עים בדברכל הנוגשל שאיפות ה ביןו םצרכיהבין  איזון ה

ם ודילקיותר הגדול בסיכוי בעלות ה תכניותהכי מציינים  (Anderson et al., 2007אנדרסן ואח' )

להציע להם יכולות וש הוריםגישה ישירה ל   ןלהאלו שיש הן  נוערהבני  בקרבהסתגלות חיובית 

 ך"תומיחס "לפתח  המאפשרות לצעיריםתכניות , כןכמו  שלהם; תרּורי ההו  ישּוהזדמנות לחיזוק ּכ

תומכות  ותמציעות אינטראקציתכניות הומציעות להם הזדמנות לעשות זאת;  קבוצת השווים כלפי

)בעיקר  מרכזרים במבקלשלבי ההתפתחות של הצעירים ש המותאמותתכניות וומעניינות עם הצוות 

מצאה כי אחד הגורמים  (Wong, 2010)וונג  .(ם אחת ממטרות התכנית היא הצלחה אקדמיתִא 

אנשי צוות  ואהעיקריים שנמצאו במחקרים כמשפיעים על מידת תרומתו של המרכז על בני הנוער ה

 מהגרים בני ,חשוב להעסיק במרכזים המיועדים לבני מהגרים אנשי צוותמציינת כי  היא המרכז.

הכרת תרבות הוריהם, , מתוך תרבות המקומיתלהבין את הלבני הנוער לסייע יכולים ש ,בעצמם

הם את גם  בחנו( ,.Gottfredson et al 0009) דסון ואח'גוטפר   יסיון החיים הדומה.הקהילה, השפה ונ

ם בצוות  עור גבוה יותר של בעלי השכלה גבוהה ושל גברייבמחקרם כי שהם ציינו הצוות, ואנשי 

בעיות התנהגות בקרב בני מפחית   ושל גברים בצוות(גבוהה )לעומת שיעור נמוך יותר של בעלי השכלה 

ם תועלתשכדי להגביר את ים ציינמ (Grossman et al., 2001גרוסמן ואח' ) מרכזים.מבקרים בהנוער ה
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ולהגביר את  יותרמידה הרבה בהזקוקים לתכנית ב  הנוער למשוך אליהם את בני יש  יםמרכזה של

באמצעות ו "מדלת לדלת" שכונהה פנייה אישית לדיירי באמצעותיתרונותיה להמודעות לקיומה ו

  .כךלארגון הסעות לבני הנוער הזקוקים 

 של הפרויקט הלאומי נוער המרכזי  0.4

לבני נוער יוצאי מהמעטפת הניתנת חשוב הם חלק ידי הפרויקט הלאומי על המופעלים מרכזי הנוער 

מם בכל תחומי לסייע בקידו כדי ,על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראלאתיופיה 

למנוע ; אוזן קשבת ותמיכה; לשעות אחר הצהריים שהייהספק לבני הנוער מקום נועדו ל הםהחיים. 

אישית, פיתוח ידע ומיומנויות העצמה  , באמצעותבני הנועראת  ולחזק התנהגות סיכוןו הידרדרות

לאורך  38-36אתיופיה גילאי  יתחומים ופעילות חינוכית. מרכזי הנוער מיועדים לבני נוער יוצאגוון מב

ברחבי הארץ, היו  יישובים 37-מרכזי נוער ב 00פעלו  0030השנים חלו שינויים בהיקף התכנית, ובשנת 

: אלו גופים 4ידי רכזי הנוער על מ הופעלו 0030בשנת  .)0030בני נוער )אקלה,  3,800-כ בהם רשומים

 .פידל, עלמיא, מתנ"ס, היוט, דרור

 )במספרים מוחלטים( השנים לאורך הנוער מרכזי פריסת: 1ם תרשי
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  מטרות, כלים ושיטה  :המחקר .2

לשתי  בהמשךל מרכזי הנוער, עהערכה מחקר מכון ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסרך ע 0030בשנת 

 . 0003-ו 0008ודמות שנעשו בשנים קההערכות ה
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 אלו:מטרות ההערכה הן 

 מידע על התנהלותם ועל תרומתם מנקודת לצוות הפרויקט הלאומי ולמפעילי המרכזים ספק ל

לחזק את הפעלת התכנית   כדירים במרכזים, וזאת קהמבט של אנשי המקצוע ושל בני הנוער המב

 .לשמש בסיס להמשך פיתוחהכדי ו

 פעלת המרכזים ובאתגרים העומדים בפניהם, בהשחלו בשנים האחרונות  ייםשינולמוד על ל

  .0008-וב 0003-ב כושנערלמחקרים המשך כ

 :העיקריותשאלות המחקר להלן פירוט 

 ם של בני הנוער המבקרים במרכזים?ההם מאפיינימ   .1

 אילו פעילויות מתבצעות במרכזים? .8

הפעילות ר ומנהלי המרכזים שבעי רצון מעד כמה בני הנוע - יישום הפעילות במרכזיםהערכת  .3

 המרכזים?בהפעלת האתגרים מהם ו ,מרכזיםב

 ?לבני הנוער שמגיעים אליו של המרכזעיקריות ה יותרומותמהן  .4

 

  :שתי השוואות גם וב מובאותבדוח זה ההערכה מחקר ממצאי הצגת נוסף על 

   מכון ברוקדייל -ג'וינט-ירסשערך מאי יםסקרלבין נתוני המהסקר הנוכחי ם ממצאיהבין השוואה

לבחון  כדי - (0007ואחרים,  קוברסקי-ברוך) 0008ובמאי  (0008נבות ואחרים, -)כהן 0003במאי 

מרכז, בפעילות המרכזים, במידת שביעות הרצון מבקרים בשל בני הנוער ה םהמאפייניבשינויים 

  7.לאורך זמן מיישום התכנית ובתרומות השונות 

 מאפייני בני הנוער בין  שוואהה - עבריתהספר דוברי הבבתי ים לכלל התלמידהשוואה ה

בבתי ספר  י"א-בשכבות ו אוכלוסיית התלמידיםעל כלל מסקר לנתונים  מרכזיםהמבקרים ב  

ראוי לציין שהשוואה זו היא לשם למידה על מאפייני בני הנוער המבקרים  8.דוברי עברית

עברית, ואין בה כדי ללמד על השפעת הברי ספר דוהבמרכזים לעומת כלל האוכלוסייה בבתי 

זאת משני טעמים: ראשית, ההשוואה היא לעומת  הביקור במרכזים על התנהגויות בני הנוער.

. HBSCכלל התלמידים היהודים ולא לעומת תלמידים יוצאי אתיופיה, בשל מספרם הקטן בסקר 

חקר, ולא ניתן לומר האם מצב בעת ביצוע הממשקפים את השנית, הנתונים על מבקרי המרכזים 

  מצבם השתפר מאז תחילת הביקור במרכזים.

                                                   
ההשוואה לאורך השנים תיעשה בדוח כולו לגבי שלושת המרכזים שהשתתפו בכל שלושת הסקרים המרכזים  7

 בבאר שבע, בגדרה ובלוד(. 
סקר בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות , Health Behavior in School-Age Childrenסקר  8

, כחלק מסקר בינלאומי. המחקר בראשות 3775שנת סיכון בקרב תלמידי בתי ספר, שנערך בישראל החל מ
ג'וינט מכון ברוקדייל, -אילן, בשיתוף מאיירס-פיש מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-ד"ר יוסי הראל

הקיף  0030בשנת  ובמימון משרד החינוך, משרד הבריאות והרשות הארצית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
 .  בנות 57%-ו בנים 43% – ברי עברית בכיתות ח, י, י"א, י"בתלמידים בבתי ספר דו 6,800 -כהמדגם 
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 איסוף הנתונים כלל:

     יני ימאפ לעהמרכז ו מטרותשאלות היו על ה 9.(38כל מנהלי מרכזי הנוער )למילוי עצמי לשאלונים

צוות האנשי של מאפייניהם  לעו מרכזמבקרים במאפייניהם של בני הנוער ה לע, הפעלתם

וכן , פעולה עם גורמים נוספים ףשיתועל ו עבודה השוטפתתהליכים בעל , את המרכז יםהמפעיל

 .צד אחרהקשיים מעל ו צד אחדעל ההצלחות מ

    ות ידי צו-אשר נבחרו על םמרכזיישה בחמבקרב בני הנוער המבקרים  0030יוני -במאישנערך סקר

נכח מראיין כל שעות  בכל אחד מהמרכזים 10.את הגופים המפעילים לייצגהפרויקט הלאומי 

 הכולבסך  .קיבלו שאלונים למילוי רכזיםשביקרו במ בני הנוערכל ובמהלכו  במשך שבוע הפעילות

השתתפות בני את דפוסי ההגעה למרכז, בדקו את השאלונים  11בני נוער. 039מילאו את השאלון 

שביעות את ה ותרומאת הקשר עם המדריכים במרכז, את המרכז, כל הנוער בפעילויות הנערכות ב

 רצון וכן גם מאפיינים אישיים והתנהגותיים של בני הנוער.  ה

   התצפיות .ימיםבמהלך שבוע בפעילויות נות נוער נערכו גם תצפיות מוב  המרכזי  אותם חמשתב 

התרשמות כללית במראה ואווירה ו –במאפייני המרכז התמקדו בהתנהגות המשתתפים במרכז, 

 ת במרכז.מהתנהלות בני הנוער והצוו

   נבחרו לביצוע מחקר עומק ובהם התבצעו 12מרכזיםמתוך חמשת השלושה:  

 הל הגוף המפעיל עומק עם מנ   ןאיור   -

 הל המרכזעומק עם מנ   ןאיור    -

 למרכז יםהמגיעקבוצת מיקוד עם בני נוער  -

 מבקריםבני הנוער השל אנשי הצוות ושל המרכז,  ם שלהראיונות וקבוצות המיקוד עסקו במאפייני

קשיים בהפעלת המרכז בדרכי הפעולה במרכז, בנקודות החוזק שלו, במטרות המרכז ובמרכז, ב

 הערכת תרומותיו. בו

 מבקרים במרכזיםמאפייני בני הנוער ה. 3

 כלכליים-מאפיינים חברתיים 3.0

     ( בטווח הגילים80%רובם ), (3.7)ס"ת  34.5הוא בקרים במרכזים מהממוצע של בני הנוער ה םגיל

 (.3)ר' לוח  13מאפיינים אלו נותרו דומים לאורך השנים (.33%בנים )ורובם  38-36

                                                   
 במחקר לא נכללו שני מרכזים שהחלו את פעולתם באמצע השנה.  9

 מרכזי הנוער בלוד, בגדרה, בבאר שבע, בקריית ביאליק ובבית שמש. 10
 מבני הנוער שביקרו במרכזים, סירבו למלא את השאלון.  3%-בני נוער, המהווים כ 5 11
 בבית שמש.ורכזי הנוער בלוד, בקריית ביאליק מ 12
( והגיל הממוצע 36–48)טווח של  30%אחוז הבנים נע סביב הסקרים, בשלושת המרכזים שהשתתפו בכל  13

 (. 3.7-3.3(, עם סטיית תקן דומה )34.5-34.0) 34עומד על 
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 ניכריש רוב  שבהןממוקמים בשכונות  םמרבית, והמרכזים מיועדים לבני נוער יוצאי אתיופיה

עם . ממוצא אתיופי אכן הם מרכזים( המבקרים ב  83%) רובבהתאם לכך, ו, לתושבים יוצאי אתיופיה

מ חלההשנים  -ל, 0008-בו 0003-ב 5%–0%-שאינם יוצאי אתיופיה  )מ המבקריםבאחוז  עלייה רכזיםב 

 14.(0030-ב 34%

, 0000עלו לארץ לפני שנת  65%( נולדו בארץ, 30%) מרכזיםהמבקרים ביוצאי אתיופיה מ מרבית

ו מאפייני בני הנוער שביקר תמבחינואילך(.  0000( עלו לארץ בעשור האחרון )משנת 5%-)כומעטים 

 עלה אחוזהשנים כי במשך  שהשתתפו בכל שלושת המחקרים, עולה הוותיקיםשלושת המרכזים ב

בשנת  38%-ול 0008בשנת  46%-, ל0003בשנת  54%-מ –שביקרו בהם  ארץילידי היוצאי אתיופיה 

 שחלו באוכלוסיית יוצאי אתיופיה בארץ.  בן, את השינויים הדמוגרפייםשינוי זה משקף, כמו .0030

 )באחוזים( פי דיווח בני הנוער  לע 8018מאפייני המבקרים במרכזים בשנת  :1לוח 

 סה"כ 
N 044 

  34.5 גיל ממוצע 
 (3.7) סטיית תקן

  ארץ לידה של הנער0ה
 34 ישראל

 64 אתיופיה
  1התפלגות יוצאי אתיופיה המבקרים במרכזים

 65 0000בני נוער שעלו עד 
 5 (0030-0000בני נוער שעלו בעשור אחרון )

 30 ילידי הארץ
3
 N=185

 

ברבות  (.0)ר' לוח  כלכלי נמוך-ם ממעמד חברתיבאימרכזי הנוער מבקרים בהכצפוי, בני הנוער 

ה שיחמילדים או יותר.  4 – 46%-ובילדים או יותר,  5מהן  96%-בילדים גדול: המספר מהמשפחות 

מהמשפחות  33%-עובד, וברק הורה אחד מהמשפחות  38%-בהוריות, -הן חדמשפחות מה יםאחוז עשר

לאורך השנים,  ניכרחל שינוי  ת ההוריםתעסוק יש לציין כי בנתוני .ובדאחד מההורים עלא אף 

אחוז בני הנוער שדיווחו כי שני הוריהם עובדים בשלושת המרכזים שהשתתפו בשלושת המחקרים ו

  . 0030שנת ב 93%-ועד ל 0008בשנת  46%-, ל0003בשנת  64%-מ  ,מאודעלה 

לקנות דברים לבית "כדי  קצת()במידה רבה או  ו כי חסר להם כסףציינמבני הנוער עשרה אחוזים 

( 68%מעל שליש ). "לקנות לעצמם דברים אישיים"כדי ציינו כי חסר להם כסף  הםמ 00%-ו "הספר

כוללות דים שציינו בני הנוער לכך שהם עובהסיבות  .בשכרעובדים מרכזים מבקרים במבני הנוער ה

  (.39%) צורך לסייע בפרנסת הביתו( 38%רצון להשיג כסף לצרכים אישיים )

                                                   
 באותם שלושת המרכזים שהשתתפו בשלושת המחקרים. 14



 

9 

פי דיווח בני הנוער  לע 8018בשנת  מרכזיםכלכליים של המבקרים ב-ם חברתייםמאפייני :8לוח 
 )באחוזים(

 סה"כ 
N 800 

  4.05 מס' ממוצע של ילדים
 (0.5) סטיית תקן

  מס' ילדים במשפחה
 09 םילדי 6-3
 00 ילדים  5
 46  ילדים ומעלה 4

  מפרנס בבית
 93 שני ההורים מפרנסים

 38 הורה אחד מפרנס
 33 אין מפרנסים

 30 ( לקנות דברים לביה"ס1)במידה רבה או קצתכסף חסר 
 00 ( לקנות לעצמי דברים אישיים1חסר כסף )במידה רבה או קצת

 68 נער0ה עובד0ת
 קטגוריות נוספות: לא 3

 והחוויה הלימודיתמאפיינים לימודיים  3.2
מבני הנוער  שלושה אחוזים .ספר-( לומדים בבתי75%)מרכזי הנוער מבקרים בבני הנוער ה מרבית

מעל מחצית . שנות לימוד העשר-יםשתסיימו כבר  אחרים 6%-, וממסגרת הלימודים נשרודיווחו כי 

ציינו כי  60%, שקיבלו בתעודה האחרונה דאח מקצועבלא ( ציינו כי לא נכשלו אף 43%מהלומדים )

 (.6)ר' לוח יותר בה מקצועות או שציינו כי נכשלו בשלו 30%-שניים, ובנכשלו במקצוע אחד או 

ה הקשורה לבית בעי (במידה רבהקצת או )מרכזים ציינו כי יש להם מבקרים במבני הנוער ה רבים

קשה להם להסתדר עם ציינו כי  59%-ציינו כי יש להם בעיה שקשורה ללימודים ו 53% הספר:

בלימודים ציינו כי הם כבר מקבלים עזרה  יםמרכזמבקרים ב( מבני הנוער ה40%מחצית ). המורים

שליש מבני ( היו מעוניינים בעזרה נוספת. 63%/ו אחרי לימודים(, כשליש מהם ))בשעות הלימודים או
 39%-ך הם גם אינם זקוקים לה, וא( ציינו כי אינם מקבלים עזרה בלימודים כלל 66%הנוער )

 מהלומדים ציינו כי אינם מקבלים עזרה, אך הם זקוקים לה.

 פי דיווח בני הנוער )באחוזים( לע 8018בשנת  מרכזיםב המבקריםשל  מאפיינים לימודיים :3לוח 
 סה"כ 
N 039 

 75 לומד0ת כיום
  מתוך הלומדים:

  בכמה מקצועות נכשל בתעודה האחרונה
 48 ללא נכש

 34 נכשל במקצוע אחד
 39 מקצועות 0-נכשל ב
 30 מקצועות ויותר 6-נכשל ב

 53 (1)במידה רבה או קצת "יש לי בעיה שקשורה ללימודים"
 59 (1)במידה רבה או קצת "קשה לי להסתדר עם המורים"
 קטגוריה נוספת: לא 3
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משימות לבצע  וס את יכולתהוא תופשל האופן שבו ת של התלמיד וספרי-ביתהחוויה הבחינתה של 

. מכאן נקודות חוזק קיימותעל ומכאן  הספר קשיים אפשריים בביתעל עשויה להעיד  לימודיות

הרכיבים  שניתחושותיהם ותפיסותיהם של בני הנוער כלפי בית ספרם וכלפי יחס המורים אליהם הם 

יוביות כלפי בית הספר, דיווחו על תחושות ח (85%–96%)מרביתם  בבית הספר. יתםיים בחוויעיקרה

: "החוקים והכללים בבית הספר שלי הוגנים", "אני מרגיש שייך וציינו כי הם מסכימים עם ההיגדים

כמו לבית הספר שלי", "בית הספר שלי הוא מקום שנעים להיות בו", "אני מרגיש בטוח בבית הספר". 

( ציינו כי 63%פרם, וכשליש נוספים )( מבני הנוער ציינו כי הם אוהבים מאוד את בית ס66%שליש )כן, 

גם ( דיווחו על תחושות חיוביות 97%–93%כמו כן, רוב בני הנוער )  15.קצת הם אוהבים את בית ספרם

ם: "המורים מתעניינים בי כבן אדם", "כשאני צריך עזרה נוספת מהמורים כלפיהמורים הלגבי יחס 

ציינו  ,(48%מרבית התלמידים )גבוהים, ך עדיין אני יכול לקבל אותה". באחוזים מעט נמוכים יותר, א

 (.0)תרשים  הוגנים כלפיהםהמורים כי הם חשים ש

  )באחוזים( על חווייתם בבית הספר 8018בשנת  םהמבקרים במרכזידיווח בני הנוער : 8תרשים 
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N=267 

                                                   
 כי הם בכלל לא אוהבים את בית ספרם. 33%-לא כל כך אוהבים את בית ספרם, ונוספים ציינו כי הם  36% 15
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ם של זי הנוער נבנה מדד מסּכמרּכרים במבקת של בני הנוער הספרי-ביתלאפיין את החוויה ה כדי

מכלל בני הנוער  39% ונמצא כי 16,המורכב ממכלול היגדים אלו ,לבית הספרכות יוהשי ורניּכתחושת ה

 . לבנותבין בנים  ניכר, בלי הבדל ספרםכלפי בית מסוים במרכזים חשו ניכור 

 יםמרא שלוש ההערכות  כלבשלושת המרכזים הוותיקים שהשתתפו במחקרים הת בין שלושהבדלים ה

ור כלפי בית הספר פחתה עם השנים, וכי יש עלייה באחוז בני הנוער שציינו כי הם תחושת הניּככי 

( ובאחוז בני הנוער המרגישים 0030-ב 83%-, ל0008-וב 0003-ב 38%-מרגישים שייכים לבית הספר )מ

  17.(0030-ב 90%-, ל0008-ב 35%, 0003-ב 54%-כי המורים מתייחסים אליהם בצורה הוגנת )מ

מדגם שבחן   HBSC- 003018ממצאים מסקר בין הזים למרּכב  בני הנוער  של יהםתשובותבין  מהשוואה

שבחנו ו שנכללו בשני המחקרים, עולה כי בכל ההיגדים דוברי עברית יסודיים-עלבבתי ספר  תלמידים

זים מרּכב  בני הנוער אחוז  19ספרכלפי בית ההתלמידים של  ורהניּכאת תחושת תחושת השייכות או את 

התלמידים כלל בקרב  מזה שנמצאבמעט גבוה אף או דומה היה  חס חיובי כלפי בית הספרי דיווחו עלש

עם זאת, כפי שצוין, אין בהשוואה זו )ובהשוואות הבאות  .(3לוח אא, )ר' נספח  בבתי ספר דוברי עברית

 על מצב בני הנוער המבקרים בהם. שיוצגו( כדי ללמד על השפעתו של הביקור במרכזים

( 60%כשליש ). עדרויות מבית הספריהההוא  ת של בני הנוערספרי-ביתד על החוויה הט נוסף המעיהיב
ימים ויותר, ולא  6נעדרו מבית הספר האחרון" בחודש "מרכזי הנוער ציינו כי מבקרים במבני הנוער ה

ספר דוברי הבבתי תלמידים כלל הבקרב בגלל חופשה או מחלה. אחוז זה גבוה מהאחוז שנמצא 

   (. HBSC0030  בסקר  06%) עבריתה

בכל . (6)ר' תרשים יכולתם לבצע משימות לימודיות  מעריכים את כמו כן, נשאלו התלמידים כיצד הם

שהם יכולים לבצע מהבנים(  40%-מהבנות, וכ 90%-)כמרבית התלמידים ציינו התחומים שנבחנו 
בעיקר  ;בניםהעליה שדיווחו  זומיותר גבוהה חו על יכולת מעט בנות דיווה. משימות אלו בקלות

לשוחח עם צוות בית וביכולת  חיבור בעבריתבכתיבת ספרי לימוד וחומר מקצועי בעברית,  קריאתב

המשימות  כלמהלומדים ציינו כי הם יכולים לבצע את  63%עם זאת, רק  .נושאיםמגוון הספר על 

בניתוח ההבדלים בין להם קושי מסוים. היה  לפחות שימותמ 6-ציינו כי ב םמהלומדי 50%-בקלות, ו
 משמעותיים. הבדליםנמצאו לא  המחקריםשלושת 

                                                   
אלו : א. לא   8ביטויים לפחות מתוך  6 לא כל כך מסכים או בהחלט לא מסכים עם  מדד הניכור מביה"ס: 16

אוהב כלל את ביה"ס; ב. החוקים והכללים בביה"ס שלי הוגנים; ג. אני מרגיש שייך לביה"ס שלי; ד. בית 
הספר שלי הוא מקום שנעים להיות בו; ה. אני מרגיש בטוח בבית הספר; ו. המורים שלי מתייחסים אליי 
בצורה הוגנת; ז. המורים שלי מתעניינים בי כאדם;  ח. כשאני צריך עזרה נוספת מהמורים אני יכול לקבל 

  אותה.
לי הוגנים", "המורים ההיגדים הנוספים שהופיעו בשלושת הסקרים: החוקים ו"הכללים בביה"ס ש17

מתעניינים בי כבן אדם", "אוהב את ביה"ס" )מאוד/קצת(. גם במידת ההסכמה להיגדים אלו יש מגמת 
 עלייה, אך היא מתונה יותר. 

18 Health Behavior in School-Age Children לאומי שהועבר בפריסה ארצית למדגם של תלמידים -סקר בין
 .בנות 57%-ו בנים 43%תלמידים,  6,800-והקיף כ 0030י"א, י"ב בשנת בבתי ספר יהודיים בכיתות ח, י, 

 .נתונים אלו לקוחים מעיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני הסקר
החוקים והכללים בבית הספר הוגנים, אני מרגיש שייך לביה"ס שלי, המורים מתייחסים אליי בצורה הוגנת,  19

ני צריך עזרה נוספת מהמורים אני יכול לקבל אותה, אני אוהב את המורים שלי מתעניינים בי כבן אדם, כשא
 בית הספר )מאוד/קצת(.
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 8018המבקרים במרכזי הנוער בשנת על פי  משימות לימודיותמבחר  יכולת הביצוע של: 3תרשים 
  )באחוזים(

56

59

53

57

59

60

59

8

9

9

12

9

9

6

15

5

13

7

8

5

3

21

25

24

24

25

27

32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 "                 

                      

                

                  

                                    

                            

                                 

                                          

 

N=267 

שהופיעו היגדים הם המורכב מנשירה סמויה, נבנה מדד מסּכ לנבא יםעשויש םינימאפיאת הלבחון  כדי

מהלמידה  מנותקים הם למעשהאך  ,הרשומים כלומדיםתלמידים נושרים סמויים הם  20.בשאלון

מבני הנוער דיווחו על מכלול  06% ,לפי מדד זה (.0003נבות ואחרים, -)כהן בבית הספרהפעילות מו

 מהבנות(. 34%מהבנים לעומת  09%בנים יותר מבנות ) – נשירה סמויה לע עידהלהעשויות התנהגויות 

בדרך כלל, יחסם כלפי בית כי עולה מרכזי הנוער בה יוצאי אתיופישל הכללי תפקודם הלימודי מבחינת 

בבית הספר. עם זאת, קיימים עדיין  "טוב"ו "נוח"מרגישים הם  על פי דיווחם,ו ,חיובי הספר והמורים

לימודיים שבאים לידי ביטוי באחוז הנכשלים במקצועות הלימוד, בהיעדרויות רבות מבית קשיים 

מכלול וב משימות לימודיותמגוון לבצע  ה נמוכה של יכולתם של חלק מהתלמידיםבהערכ ,הספר

 . נשירה סמויהעל העשויות להעיד ההתנהגויות 

                                                   
ימים ויותר לא הלכתי לבית הספר במשך יום  6. "בחודש האחרון, 3ביטויים אלו:  9לפחות מבין  ביטויים 6 20

. 6ונה"; . "קיבלתי ציון נכשל במקצוע אחד לפחות בתעודה האחר0שלם )ולא בגלל מחלה או חופשה(; 
הביטויים  9לפחות מתוך  ביטויים 6'לא כל כך מסכים' או 'בכלל לא מסכים' עם  -תחושת ניכור כלפי ביה"ס 

הבאים: "החוקים והכללים בביה"ס שלי הוגנים"; "אני מרגיש שיך לביה"ס שלי"; "ביה"ס שלי הוא מקום 
ים אליי בצורה הוגנת"; "המורים שנעים להיות בו"; "אני מרגיש בטוח בביה"ס"; "המורים שלי מתייחס

. התנהגות 5שלי מתעניינים בי כבן אדם"; "כשאני צריך עזרה נוספת מהמורים אני יכול לקבל אותה"; 
מעורב בקטטה  הייתי הביטויים הבאים: בשנה האחרונה  6בני נוער שִציינו ביטוי אחד לפחות מתוך  -אלימה 

יתי מעורב בשנה הילפחות בחודש האחרון,  ת פעם אחתנשק להגנה עצמי יתִא לפחות, לקחתי  פעמים 6
ם" או "יכול עם הרבה קשיי - . קשיים לימודיים4 קטטה שבה התערבה המשטרה;בהאחרונה באירוע או 

הביטויים הבאים: להבין את מה שהמורים אומרים בשיעור; להצביע ולענות  9-מ 6"בכלל לא יכול" לפחות 
וד וחומר מקצועי בעברית; לכתוב חיבור בעברית בכיתה; להכין שיעורי על שאלות בכיתה; לקרוא ספרי לימ

. בכלל לא אוהב את 3בית, לענות על שאלות בבחינות; לשוחח עם אנשי הצוות בביה"ס על נושאים שונים; 
 . לא משתתף בפעילויות חברתיות המתקיימות בביה"ס. 9ביה"ס; 
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  התנהגויות סיכון 3.3

 התנהגו בצורה ם נשאלו הִא הם , יםמרכזמבקרים בבני הנוער ה של וןסיּכההתנהגויות את לבחון  כדי

עורבים השתמשו בסמים, או היו מעישנו סיגריות,  ,רותּכהׁשהִאם הם , דהיינו: "נתאסורה או מסוּכ"

 . בהתנהגות אלימה

 על פי דיווחי בני הנוער, (.5ת יותר בקרב בנים )ר' תרשים כיחו  רבית התנהגויות הסיכון שנמצא כי מ

 תכרו פעם אחתׁש( ִה 60%)(, וכשליש "יותר מכמה לגימות"( שתו אלכוהול )56%) םות ממחציתפח

מכירים ציינו כי הם ( 04%רבע ) ,סיגריות מבני הנוער דיווחו כי הם מעשנים (63%כשליש ) .לפחות

אחוזי בני הנוער במרכזים שדיווחו השתמשו בסמים. ציינו כי ( 9%)ומעטים  ,מישהו שהשתמש בסמים

 עבריתהספר דוברי הבבתי ם שנמצאו בקרב כלל התלמידים יחוזלא יםדומאלו התנהגויות סיכון על 

, שנמצא נמוך "יותר מכמה לגימות"ט אחוז בני הנוער ששתו אלכוהול למע   ;HBSC 0030לפי נתוני 

 (.0לוח א א, )ר' נספח מרכזי הנוערמבקרים ביותר בקרב בני הנוער ה

של הבנים ו ם שליהדיווחאת  בנפרד כאשר בוחניםמהמבקרים במרכזים הם בנים.  33%כפי שצוין, 

 שתיית אלכוהול נמוך מאחוזדיווחו על ש הבנותאחוז הבנים והן  הן אחוזניתן לראות כי  ,הבנות

. בשאר כךשדיווחו  עבריתהספר דוברי הבבתי התלמידים כלל מקרב )בהתאמה( הבנים ומאחוז הבנות 

על התנהגויות סיכון גבוה שדיווחו מרכזי הנוער מבקרים בהתנהגויות הסיכון נמצא כי אחוז הבנים ה

בקרב כלל קבוצת הבנים. לעומתם, אחוז הבנות המגיעות למרכזי הנוער המדווחים כך מאחוז 

 .(0אלוח  א,נספח ר' ) המדווחות על התנהגויות סיכון נמוך מהאחוז שנמצא בקרב כלל קבוצת הבנות

 בקטטותואלימה ות התנהגבשיעור השתתפותם  ,במרכזיםשל בני הנוער המבקרים  על פי דיווחיהם

מבני הנוער במרכז  33%) בבתי ספר דוברי עבריתהנוער כלל בני משיעור השתתפותם של יותר גבוה 

 2010, לפי נתוני בכלל האוכלוסייה 3%השתתפו בשלוש קטטות או יותר השנה, לעומת דיווחו ש

HBSC .חמישה עשר אחוזים מבני הנוער6א לוח א, נספח, ר' זה בולט במיוחד בקרב הבנים הבדל .) 

שהיה אירוע בבקטטה או  (0030תשע"ב, ) "בשנה האחרונה"השתתפו כי  דיווחו מרכזיםמבקרים בה

נשק נשאו ( 0030מאי -)אפריל "אחרוןה החודש "כי במהלך דיווחו  30%-המשטרה, וכרוך בהתערבות 

מצא כי נ 21,ם הבוחן התנהגות אלימה של בני הנוערמסּכהמדד ב. )מקל, סכין או אקדח( להגנה עצמית

 35%מהבנים לעומת  63%, בעיקר בנים )התנהגו באלימותמרכז מבקרים במבני הנוער ה 05%

 מהבנות(. 

 64%ירד:  "היו מעורבים בקטטה בשנה האחרונה"השנים אחוז בני הנוער שדיווחו שבמשך עם זאת, 

 .הסקרים(בשנים הקודמות, באותם מרכזים שהשתתפו בכל  43%–57%לעומת  0030בשנת 

                                                   
מעורב בקטטה הייתי רונה . בשנה האח3טויים הבאים: הבי 6בני נוער שִציינו ביטוי אחד לפחות מתוך  21

תי מעורב בשנה יהי. 6 ;לקחתי אתי נשק להגנה עצמית לפחות פעם אחת בחודש האחרון .0 ;פעמים 6לפחות 
 האחרונה באירוע או בקטטה שבה התערבה המשטרה.
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הנוער בשנת במרכזי  המבקריםפי דיווח  לע, לבנותכון, השוואה בין בנים : התנהגות סי4תרשים 
 )באחוזים( 8018
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בעלי מדובר בבני נוער ברוב המקרים  כי , אם כן,מראיםם של בני הנוער המבקרים במרכזים הדיווחי

מאשר יותר ת סיכון גבוה יובהתנהגומעורבים ה שיעורבקרב הבנים  .מאפייני התנהגות רגילים לגילם

 רשיעועברית, ואילו בקרב הבנות שיעור זה נמוך יותר. הספר דוברי הבקרב כלל הבנים בבתי 

שחלה לאורך השנים ירידה ה למרות, ובמיוחד שדיווחו על התנהגות אלימה גבוההמבקרים במרכזים 

בקרב כלל האחוזים לעומת  אחוז גבוהבבאחוז בני הנוער המשתתפים בקטטות, עדיין מדובר 

 . בעיקר בקרב הבנים ,עבריתהספר דוברי הבבתי התלמידים 

  עתידהתמונת  3.4

כוונתם להתגייס לצבא על ם, הם נשאלו מרכז את עתידמבקרים בבני הנוער הלבחון כיצד רואים  כדי

מתכוונים ציינו כי הם ם מרבית. שהם מתכוונים להשיגרמת ההשכלה על רות לאומי וכן יששרת או ל

מקרב הבנות. נתונים אלו נשארו  78%-מקרב הבנים ו 70% – רות לאומייששרת יס לצה"ל או לילהתג

   דומים לאורך השנים.

שהם  53%, ציינו ירכשושרמת ההשכלה הגבוהה ביותר להערכתם מהי כאשר נשאלו בני הנוער 

מו תיכון עם ציינו כי יסיי 65%גבוהה )מכללה או אוניברסיטה(, ירכשו השכלה בעתיד ושבים שח
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אחוזים מבני הנוער  חמישהתעודת בגרות. ללא  ציינו כי יסיימו תיכון 00%-תעודת בגרות מלאה, ו

 כי לא יסיימו תיכון. יכו  הער

ציינו כי הן חושבות  מהןבנים, רמת ציפיותיהן של הבנות גבוהה יותר, ואחוזים גבוהים יותר לעומת ה

נוספות ציינו כי יסיימו  (63%) כשלישו מהבנים 60%לעומת מהבנות  47%: והההשכלה גבו רכששי

 מהבנים(.  63%)לעומת  תיכון עם תעודת בגרות מלאה

 פי דיווח המבקרים במרכזי הנוער לע –השוואה בין בנים לבנות  – 8018בשנת  עתידהמונת ת :4לוח 
 )באחוזים(

 בנות בנים 
N 339 88 

 - 70 מתכוון להתגייס לצבא
 78 - רות לאומיימתכוונת להתגייס לצבא או לש

   ** סבורים שירכשושביותר  הרמת ההשכלה הגבוה
 6 3 לא אסיים תיכון

 9 03 ןאסיים תיכו
 63 63 אסיים תיכון עם תעודת בגרות מלאה

 47 60 אוניברסיטהבאלמד במכללה או 

 **p<0.01 

 י הנוערמרכזהפעלת  .4

מהממצאים עולה שבני הנוער . ימים בשבוע 4, רובם בשעות אחר הצהריים המרכזים פועלים

)ס"ת  ים מדי שבועימ 6.35-המבקרים במרכזים נוטים להגיע למרכזים לעתים תכופות, בממוצע כ

 . (3.079)ס"ת  שעות בכל פעם 6.07. הם גם מבלים זמן רב במרכזים: ממוצע של (3.665

מבני  40%בממוצע  (לפחות למרכזי הנוער מגיעים בצורה סדירה )פעם בשבוע ,הלי המרכזיםמנ  לדברי 

י פעם או בעיקר מגיעים מד , שבהם גם בני נוער הלומדים בפנימיות,הנוער הרשומים. שאר בני הנוער

( 93%כבר בשנים קודמות ) בקר בהםכיום החלו ל יםמרכזמבקרים ברוב בני הנוער ה. בחופשות

יש עוד בערך מרכז מבקרים ב( מבני הנוער ה69%לשליש ) .לאורך זמןבביקוריהם במרכזים  התמידוו

  .תם למרכז הנוערהמגיע יחד ִא לפחות אח אחד 

 משתתפיםאו בעבר השתתפו הם בה שז זו המסגרת היחידה מרכמבקרים בעבור רוב בני הנוער הב

 95%ז הנוכחי, מרּכמרכז אחר לפני שהגיעו ל  ב ביקרומבני הנוער לא  90% :אחר הצהרייםבשעות  כיום

לא  36%-ו 22,ר הלימודיםלאח  ר לחוג אח  הלכו מרכז נוער אחר או בבשנה זו  לא ביקרומבני הנוער 

 םת תפקידאומרכזי הנוער  חשיבותם שלאת משקפים אלו תונים נ .תנועת נוערלבשנה זו השתייכו 

  זדמנויות חדשות לאוכלוסיית היעד.יצירת הב חשובה

                                                   
כז הנוער עושים זאת אותם בני הנוער שכן הולכים למרכזים או לחוגים אחרים בד בבד עם ביקוריהם במר 22

 כדי להשתתף בחוגים או בפעילות חברתית המתקיימת בהם.
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 יםפעילויות המרכז 4.0

בשעות הנוער צורכיהם של בני ה לבהספקת מענהתעצב לאורך השנים ם של מרכזי הנוער תפקיד

המידית של  תםזים עולה כי מטרהלי המרכמנ  של ראשי הגופים המפעילים ו הם שלמדבריהפנאי. 

 להפיג שעמום ולמנוע שוטטות של בני הנוער; משום שהשעמום והשוטטות עשויים המרכזים היא

בשעות אחר הצהריים והערב, לשהות  למרכז להגיעיכולים כך, בני הנוער לפיהתנהגויות סיכון. ליד להו

 למינוףשובות נוספות, והוא משמש ז מטרות חמרּכ. עם זאת, ל  מוגןם במקום הפגש עם חברייבו ולה

 והן באמצעות חברתיתהאישית וה תםהעצמהן באמצעות בני הנוער  נועדו לחזק אתשנות ב  פעילויות מּו

מדיווחי מנהלי המרכזים ובני הנוער עולה כי המרכזים מציעים תחומים. מגוון פיתוח ידע ומיומנויות ב

 : האלה תחומיםפעילויות בעיקר ב  מגוון 

על מרכז הנוער להיות הגורסת שכחלק מהתפיסה ת: ופשיונוי בחשבה אפשר לבלות זמן פמסגרת  .1

מסגרת מזמינה שאליה מגיעים בני הנוער בשעות אחר הצהריים, מקפידים המרכזים על "מרחב 

 ,פינת ישיבהבמקומות כגון:  עשויות להתרחש. הן נותב  מתנהלות פעילויות בלתי מּושבו חופשי", 

פונג, סנוקר, -משחקי שולחן, פינגעשויות לכלול ו וספרייה חדר מחשבים ,ויזיהוטלקפה, חדר פינת 

בני ת לכל באי המרכז בכל ימות השבוע. נגישופעילויות העורי בית. יולעתים גם סיוע בהכנת ש

הוא מהווה בפעילות מובנית, ואינם משתתפים "מרחב החופשי" גם כאשר ב יכולים לשהות הנוער

 .למפגש חברתימקום 

 שלפיה משקפות את התפיסההן  ;ילות לחוגי אחר הצהרייםפעילויות אלו מקב :קורסים וחוגים .8

פעילויות אלו כוללות חוגי עניין שאינם נגישים להם. לבין תחומי מרכז הנוער מתווך בין בני הנוער 

רון, קולנוע(, ף(, אמנות )מלאכת יד, צילום, תאטגרּוה, ריקוד, ִא ר  א  ּוּפורט )קט רגל, כדורסל, ק  סּפ

)שירה, גיטרה( ועוד. כל הפעילויות מתקיימות בקבוצות קטנות, פעם או מוזיקה  .'יידי.גמחשבים, 

 פעמיים בשבוע.   

בפעילויות אלו משתתפים בני הנוער בסדנאות או פיתוח מנהיגות: לו סדנאות לפיתוח אישי .3

 –בני הנוער  ם שלשות להעשרתמשמוידי אנשי צוות המרכז -מועברות לרוב על הןקבוצות עניין. ב

נתן של ּומתּככישורי חיים ועוד. הקניית , ללעתידלהכנתם האישית,  םעיצוב זהותל, להעצמתם

מפגשים בכל אחת מהן מוגבל והמשתתפים . מספר בני הנוער החוגזו של ה לפעילויות אלו דומ  

של מרכזי הנוער  אחת מהפעילויות הנחשבת לגולת הכותרתמתקיימים פעם או פעמיים בשבוע. 

 הנהגה, לחזק אתהנוער יוצאי אתיופיה ל  את בני . פעילות זו נועדה להכשיר קבוצת מנהיגות היא

בכל מרכזי הנוער  האחריות החברתית בקרבם ולהכשירם להובלת שינויים בחברה. תחושת

ם יש הבדליבכל מרכז שהשתתפו במחקר ציינו בני נוער כי הם משתתפים בקבוצת מנהיגות, אך 

 66%-מבני הנוער במרכז אחד ועד ל 8%הטווח נע בין   –ים באחוז בני הנוער שציינו זאת ניכר

מכלל בני הנוער שענו על השאלונים כי הם משתתפים בקבוצת  05%הכול ציינו במרכז אחר. סך 

 נוספים ציינו שאינם משתתפים בקבוצת מנהיגות אך היו רוצים להצטרף אליה.  7%-מנהיגות, ו

נותפעילויות חברתיות  ת:ות מיוחדות חברתייופעילו .4 הן חלק מהפעילויות הנערכות עבור כלל  מּוב 

פעמים במהלך השנה. בהן נכללות פעילויות כמה מרכז, והן מתקיימות מבקרים בבני הנוער ה

בהיותן  חשובות מאוד, פעילויות אלומיוחדות לקראת חגים, מסיבות, סרטים, ערבי תרבות ועוד. 

תחושת שייכותם למרכז. לחלק מהפעילויות, בעיקר בניית מהחברתי של בני הנוער ו שםחלק מגיבו
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הנגשת המרכז לבני נוער אחרים לוהפעילויות משמשות גם  ,מוזמנים כל בני הקהילה ,חגיםב

 .בארגון הפעילות םבני הנוער המשתתפי ם של שעדיין אינם משתתפים בו ולהעצמת

מקצתן פעמיות מחוץ למרכזי הנוער, -חדם דיווחו על פעילויות יזּכ  כמחצית מהר   :פעילויות חוץ .0

קבוצת גיל לקבוצות מסוימות )כמו: בני ומקצתן  מרכזיםמבקרים במיועדות לכלל בני הנוער ה

(. פעילויות החוץ מתקיימות לרוב כחלק מפעילויות הקיץ וכו' מסוימת, משתתפי קבוצת המנהיגות

השאר: טיולים, פעילויות כיף, ימי ספורט, הצגות, פעילות והן כוללות בין  ,או בחופשות החגים

 התנדבותית בקהילה.  

בנות עם הורי בני פעילויות מּויש כי  ציינו מנהלי המרכז מעטיםבמרכזים  פעילויות עם ההורים: .0

חשיבות כחלק מהמעטפת הכוללת שניתנת לבני הנוער ולצורך גיוס  ישהנוער. לפעילויות אלו 

שותפת עם בני הנוער. ברוב המרכזים אין פעילות מובנית עם ההורים אך יש ההורים לעבודה מ

ים נפגשצורך במידת המדיניות של "דלת פתוחה", וההורים יכולים להגיע לבקר במרכז בכל עת. 

קושי בגיוס ההורים לפעילויות במרכז, בעיקר יש מנהלי המרכזים עם ההורים. הרכזים דיווחו כי 

אינם די הם וזמן פנוי לכך )עבודת משמרות, טיפול בילדים קטנים בבית( שלהורים יש מעט משום 

 . ענייןה מודעים לחשיבות

מרכז הנוער אינו עוסק באופן פורמלי במתן סיוע בלימודים, אך במקצת המרכזים בני הנוער מכינים 

נו כי הם ( ציי67%שיעורי בית, תוך קבלת עזרה מצוות המרכז, ואכן מעט יותר משליש מבני הנוער )

 מקבלים במרכז גם עזרה בלימודים. 

בכל שעות פעילות המרכז עלה כי עיקר העשייה ימים במרכזים במהלך שבוע שנערכו מהתצפיות 

ולפעילות  נעים המהווה, כאמור, מסגרת לבילויפעילות ; בפעילות חופשית במרחב הפתוח היאבמרכז 

מרכז הנוער  בראיונות את תפקידו של גישוהדבני הנוער גם . פנאי מאורגנת בשעות אחר הצהריים

 :מפגש חברתימקום לבהיותו ו שלהם שעות הפנאיבבילוי 

פגש וכל אחד היה סגור בבית שלו מול יזה מקום מפגש, לפני זה לא היה לנו איפה לה" 
; "אין מה לעשות אחרי הלימודים אז באים "המחשב, עכשיו אנחנו נפגשים ולא רק בפייסבוק

  הרבה מה לעשות".לפה, ופה יש 

, וגם מתשובותיהם עולה כי (4)ר' תרשים  מרכזמבקרים בלמה הם בשאלונים כמו כן נשאלו בני הנוער 

, 44% -ו 49%ז )מרּכהמושכים אותם ל  ים יהעיקרשני הגורמים  הםבילוי שעות הפנאי והמפגש החברתי 

סיבה ציינו סיבות אלומבני הנוער בהתאמה,   (. במרכז לביקורם  כ 
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באחת  מרכז כדי להשתתף מבקרים ב( 55%) םכמעט מחציתבני הנוער ניתן גם ללמוד כי מתשובות 

(, ועבור מעט פחות היגות, כולל גם קבוצת מנג)פעילות או חו מרכזבנות המוצעות ב  מהפעילויות המּו

 .מוקד משיכההוא ( המפגש עם המדריכים 09%משליש )

בני  למשוךמתקיימת גם פעילות מיוחדת המיועדת זים מרּכב  כי  ( דיווחו86%) זיםהלי המרּכמנ   רוב

. מרבית הפעילויות כוללות שיחות אישיות, מדי פעם רק מגיעיםשהם או  אליהם נוער שאינם מגיעים

פעילויות המרכזים, ולעתים גם סיורים  עםשל בני הנוער תם וכריהתי הספר להעמקת ביקורים בב

 מהפעילות במרכז. להפיק תועלתשעשויים ר בני נוער משוטטים בשכונה לאיתו

בפני בני נוער ה נעולה אינהמרכזים של דלתם כאמור, אתיופיה, אך  יפעילות המרכזים מיועדת ליוצא

 י הגופים המפעילים:, וכפי שציין אחד מראשאחרים

לא פונים אליהם  "המרכז מיועד לאתיופים, לא מונעים מאלו שאינם אתיופים להיכנס, אך 
  ולא דואגים שיבואו. הם יכולים לבוא כאורחים או כמשתתפים".

למרכז, וכאשר בוחנים את  והשנים אחוז גבוה יותר של בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה הגיעבמשך 

באחוז המשתתפים שאינם  של ממש עלייה הנמצא, הסקריםהשתתפו בכל ש, יםהוותיקהמרכזים 

 . 0030בשנת  39%-, ל0008-בו 0003-ב 9%–4%-מ ,יוצאי אתיופיה

אלא גם באחוז המרכזים  ,מרכזמבקרים באינה רק באחוז בני הנוער שאינם יוצאי אתיופיה ה עלייהה

רק למעט יותר משליש  0008בשנת עוד שבאשר אליהם מגיעים בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה. 

כל מנהלי המרכזים  דיווחו 0030( הגיעו בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה, בשנת 67%המרכזים )מ

זו באחוז המשתתפים במרכז  עלייהל .( כי למרכז מגיעים גם בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה300%)

 :ירוטן, להלן פעשויות להיות כמה סיבותשאינם יוצאי אתיופיה 
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  העדר מענים אחרים המתאימים לבני הנוער בשכונה, לצד ביסוס מעמדם של מרכזי הנוער של

 .צהרייםשעות אחר הצורך בבילוי הפרויקט הלאומי כמקום הנותן מענה איכותי ל

  למספר רב יותר של בני נוער יוצאי אתיופיה יש חברים שאינם יוצאי אתיופיה אשר מגיעים אתם

 .שאר במרכז גם כמשתתפיםיובוחרים להלמרכזים כאורחים 

 מדיניות פתוחה יותר של המרכזים בנוגע לקבלת בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה. 

או פעילויות משולבות עם בני נוער שאינם  היו מעדיפים פעילויות נפרדות כאשר נשאלו בני הנוער האם

עילויות משולבות, ואחוז דומה ( היו מעדיפים פ55%) םמעט פחות ממחצית, נמצא כי יוצאי אתיופיה

אחוז בני הנוער אשר לא משנה להם. מעניין לראות את השינוי לאורך השנים בהדבר ( ציינו כי 50%)

מבני  00%יינו זאת צ 0003: בשנת בלבד מיועדות ליוצאי אתיופיההמעדיפים פעילויות  כי היוציינו 

 . 8%רק   0030ובשנת  הנוער במרכזים

לפי בעיקר  נקבעיםבבחירת הפעילויות שיתקיימו במרכז מנהלי המרכזים ת השיקולים שמנחים א

המרכזים כל . ביכירותכנים שלדעתם חשוב שבני הנוער לפי הכמו גם  ,בני הנוערהרצון והצרכים של 

( מבני הנוער 43%כמחצית ) על תהליך חשיבה משותף של בני הנוער עם צוות המרכז. כי מדובר ציינו

, פעילויות במרכזהקשורות לבהחלטות  כים משתפים אותם במידה רבה או רבה מאודכי המדרי דיווחו

 נוספים ציינו כי המדריכים משתפים אותם במידה בינונית.  03%-ו

 קהילתייםהשירותים העם  פעולהשיתוף  4.2

קהילתיים, השירותים הכל המרכזים משתפים פעולה עם בשעת הצורך כי  דיווחורכזים מהמנהלי 

מקומיות לשירותי המחלקות הוהשירות לקידום נוער במשרד החינוך,  ביקור סדירירות להש בהם

יש  עם זאת, .יםמועדוני נוער אחרו מתנ"סיםההספר,  בתיהמשטרה, רווחה, שירות המבחן לנוער, ה

כי ציינו מנהלי המרכזים  .רותיםיהשכל עם באופן קבוע משתפים פעולה אינם המרכזים  לציין כי רוב

עם מתבצעות בעיקר עם מרכזי נוער או קהילתיים רותים ישל צוות המרכז עם ש ת קבועותפגישו

ממנהלי המרכזים דיווחו על פגישות קבועות( ועם היחידה לקידום נוער  46%מועדוני נוער אחרים )

  ממנהלי המרכזים דיווחו על פגישות קבועות(.  59%והחברה למתנ"סים )בשני המקרים 

מרכז, מבקרים במחייהם של הרוב המוחלט של בני הנוער ה חשובכאמור, חלק  ,שהם ,עם בתי הספר

(, וברוב המרכזים עיקר הקשר עם בתי הספר 39%בלבד ) מעטיםמתקיימות פגישות קבועות במרכזים 

ממנהלי המרכזים ציינו זאת(. שאר מנהלי המרכזים ציינו כי אינם בקשר עם  39%לפי הצורך ) הוא

 ,תכנית הסיוע הלימודיגם  נוער מתקיימתהמרכזי  פועליםבהם שישובים יהבמרבית בתי הספר. 

 .ומיועדת לאותה אוכלוסייה על ידי הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראלגם היא המופעלת 

עם זאת, מהראיונות עם מנהלי המרכזים עלה כי לא בכל המרכזים קיים קשר רציף עם תכנית הסיוע 

  ישוב.יתו ההלימודי המתקיימת באו

מימון של מקבלים גם ( 39%ממרכזי הנוער ) יםמימון מהפרויקט הלאומי, כשני שלישקבלת לצד 

מהמרכזים  67%רק  0008בשנת  :שנות המחקרבמשך  באופן ניכרהרשויות המקומיות. מימון זה עלה 

ל הרשויות לשקף מעורבות הולכת וגדלה שעשוי שינוי זה  ;מהרשות המקומית מימוןדיווחו על קבלת 
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גם  קיבלו ( 66%, כשליש מהמרכזים )כמו כןשוב. יעילויות המיועדות לבני הנוער יוצאי אתיופיה ביּפב  

  טק(.-ימגופים פרטיים )כמו עמותות או חברות היתרומות 

נוער הרור ההבדל בין מרכזי יהלי המרכזים עולה בבמנ  עם בראיונות עם ראשי הגופים המפעילים ו

להם קשיים רבים ואשר נוער שאינם מקבלים תמיכה כזו, הי מהעירייה ובין מרכזהמקבלים תמיכה 

עם גורמים נוספים הפועלים פעולה בשיתוף וב בקבלת אישורים, קשיים )כמו עיּכ יותר בהפעלת המרכז

מענה גורמים אחרים הנותנים  עם פעילויות משותפות מקיימים המרכזים מקצת . וכדומה( ברשות

-כללולעתים גם עירוניים -כללמהם סמוכים. חלק ה יישוביםישוב או בינוער בהי בנ ללצורכיהם ש

   אתיופיה. ילבני נוער יוצארק  –ומקצתם  לכלל האוכלוסייהמיועדים מקצתם . ארציים

על  דום נוער בעיר אוקיהיחידה למנוהלות על ידי מנהל יישוביות, הועדות היגוי ווים בלּוממרכזי הנוער 

ראש הגוף יושבים נציגי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה,  עדות הנוערובו קליטה.ראש אגף ה ידי

בכמה  ז הנוער עצמו.רּכבמרכז הנוער וצוות מ  הפועלות תכניות ה המפעיל את מרכז הנוער, ראשי

הנעשה במרכז וועדה סוקרים את ב  . המבקרים במרכזבני הנוער של ם העדות יושבים גם נציגיומהו

פעילויות המרכז. הקשורים ליתוף כל הגורמים , תוך שפתרונןאפשרויות בוהעיקריות עיות בודנים ב  

( מבני הנוער 8%)מעטים ו ( מנהליהם של מרכזי הנוער87%עדות אלו משתתפים באופן קבוע רוב )ובו

 .במרכזים

 יםזהמרכ יצוות 4.3

הנוספים העובדים אנשי הצוות מספר . וניסיון בעבודה עם בני נוער הכשרה יבעל ים הםמרכזי ההלמנ  

אנשי צוות  30-אנשי צוות במרכז אחד ועד ל 0והוא נע בין , ממרכז למרכזמאוד שונה  י הנוערבמרכז

אנשי הצוות מספר היחס בין  בבחינת(. 3.835אנשי צוות )ס"ת  4-במרכז אחר. בממוצע במרכזים יש כ

איש צוות אחד על ככי בממוצע יש  עולה יוםב ממוצעמרכזי הנוער במבקרים בבני הנוער הלבין מספר 

 כי לא בכל יום נמצאים כל אנשי הצוות במרכז. לציין עם זאת, יש (. 3.405בני נוער )ס"ת  7כל 

, שאר המדריכים במרכז עובדים ברוב המקרים במשרות העובד במשרה מלאה ט מנהל המרכזלמע  

בדים, ס"ת מהעו 48%כר )בממוצע עובדים בשבמרכזים  צוותאנשי הלקיות. מעט יותר ממחצית מח

 צעירים בשנת שירות או חיילים.  - מתנדבים הם (, ושאר אנשי הצוות08.790

, ס"ת 43%)במרכזים צוות אנשי הבממוצע, כמחצית מיוצאי אתיופיה, ו הםהלי המרכזים מרבית מנ  

 מודליצירת  חלק מהתפיסה של היאהסתמכות זו על כוח אדם מהקהילה יוצאי אתיופיה.  הם( 03.537

בקרבם  ויחזק מרכזמבקרים בבני הנוער ה ם שלמקור להזדהותאת ה(, שיהווה role model) חיקויל

  :את הדברים בעניין זה . אחד ממנהלי המרכזים הדגיששאיפות חיוביות לעתיד

של נער מתבגר שעלה לארץ ועשה מסלול דומה,  - בסופו של דבר אנחנו באנו מהמקום שלהם"
"באים למרכז חיילים אתיופים, שביקשו להגיע מנהל מרכז אחר מספר:  י יכול".גם אנ -הנהו

לעבוד עם נוער וההנחיות כדי  הכללים ותנים להם את כללכאן כסוג של שליחות, ואנחנו נ
וגרים ליצור אחים ואחיות ב – קשר טוב כל כך עם ההוריםעולה, נוער מתבגר, נוער שלא מת  

 ויהיו מודל לחיקוי, דוגמה אישית".יסו, ישעברו את כל זה והתג



 

37 

 מרכזי הנוערהפעילות ב עלבני הנוער וצוותי המרכזים  משוב .5

 יםפעילויות המרכז 5.0

ואף  (86%)מהן שבעי רצון  םרוב. (3)ר' תרשים  דילמה טובהמרכז פעילויות  עלשל בני הנוער  דעתם

עושים במרכז דברים "הם כי ציינו ער מרבית בני הנו. (85%ימליצו לחבריהם להגיע למרכז )ציינו כי 

וכי  (97%) "להם לים במרכז ברוריםהכל"ש(; 96%) "חשובים להם"( ו98%) "שמעניינים אותם

בנות תפיסתן של התפיסתם של הבנים לין לא נמצאו הבדלים ב .(93%) "ירה במרכז נעימהוהאו"

 ,הכולסך ב. לאורך השנים דומהפעילות המרכזים נותרה על בני הנוער  ם שלהמגיעות למרכז, והערכת

 בראיונות:גם לה , כפי שעממנהומרוצים פעילות המרכז  מאוד את םבני הנוער מעריכי

"כל מה שאנחנו רוצים נמצא פה ]במרכז["; "זה מרכז מעולה, מי שנכנס לפה לא רוצה  
  לצאת".

אותם, ומעט יותר המדריכים מבינים ש( חשים 80%מרבית בני הנוער )כמו כן, מהנתונים עולה כי 

ים אליהם מתייחסשהמדריכים להיגד מסכימים במידה רבה ציינו כי הם ( 48%מחצית מבני הנוער )מ

  באופן אישי.

מרכז בתחומים של חינוך מבקרים בלבני הנוער ה המענבניית צוות עובדים מקצועי אשר יוכל לתת ל

מבקרים כי הם ציינו מבני הנוער  09%קודם, שצוין כפי . חשיבות רבה מאוד יש ופנאי פורמליבלתי 

עם מנהלי הם ישיחות תם הדגישו בני הנוער את חשיבותלדבר עם המדריכים. בראיונות ִא כדי מרכז ב

 : המדריכים במרכזעם המרכזים ו

"המדריכים תמיד מתעניינים במה שקורה לנו"; "השיחות עם המדריכים פותחות לי את 
; "במרכז אני אוהב במיוחד את תמיד יעזרו לנו" אם אנחנו צריכים עזרה במרכז"הראש"; 

 ".המדריכים, הם קשובים ונחמדים"; "מדברים אתנו על החיים שלנו, אכפת להם ממך

בין בני הנוער  מאוד גם בתצפיות שנערכו במרכזים, ציינו כל התצפיתנים כי ניכר שקיים קשר טוב

 וירה נעימה ומכבדת.ום לו והאומקשיביאת צוות המדריכים  , בני הנוער מכבדיםל מדריכים

כך שהם משמשים להם מעין ובשלהם עם בני הנוער שיחות האישיות הלי המרכזים רואים ב  גם מנ  

 :תפקידםב חשוב חלק"מורי דרך" 

וונה, בניית תמונת עתיד"; "התפקיד   "העיקר זה האנושיות, השיחה הטובה והמעמיקה, הכ 
"מהתחלה  רום להם לחשוב, לתת להם עזרה";שלנו זה לתת להם כלים לקראת העתיד, לג

ים לכל מה שקורה"; מתייחס. אנחנו יהאלולפנות  תהִא  הצגתי את עצמי כמי שאפשר לדבר
 ."מאוד אכפת לנו מהילדים, אנחנו לא עובדים רק בגלל המשכורת, יש לנו חזון"
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 אתגרים בהפעלת המרכזים ה 5.2

מם יש להתמודד. ים גם אתגרים שעִ צצבמהלכה ו ,כה בעבודה מאומצת מאודרּוהפעלת מרכזי הנוער ּכ

 :ואל ו אתגריםצוינהלי המרכזים ועם בני הנוער נ  מתוך הראיונות עם ראשי הגופים המפעילים, עם מ

  בהיעדר מענים בסופי שבוע, כמו גם  ניכרמהראיונות עלה כי קיים קושי  - יותר מקיףמענה

 מספיק: ואינלצורכי בני הנוער בתקופת החופשות  ןהנית ההתחושה כי המענ

"ביום שישי ושבת אין בסופי השבוע מרכזי הנוער אינם פתוחים, ולבני הנוער אין מענה חלופי:  -
 . ולא עושים כלום" מרכז, אז אנחנו יושבים

מבקרים במספר בני הנוער ה ניכרתבתקופת החופשות עולים שני אתגרים, האחד הוא עלייה  -

והשני, הוא שעות רבות שבהן בני הנוער נמצאים ללא מסגרת מובנית. כדי  23;יםמרכזב

להתמודד עם אתגרים אלו מציינים מנהלי המרכזים כי יש צורך בתוספת כוח אדם ובתוספת 

 צורך זה אינו מתוקצב.  עילות של המרכז בתקופת החופשות, וכרגע, לדבריהם, שעות פ

 ראשי הגופים המפעילים ומנהלי המרכזים ציינו את  – רת מעורבות ההורים בפעילות המרכזיםהגב

חשיבותו הרבה של שיתוף ההורים בפעילות, אך בפועל, הם דיווחו על קשיים בגיוסם של ההורים 

                                                   
כמחצית מבני הנוער הרשומים למרכז מגיעים בצורה  - שהוצגו קודם, על דפוסי ההגעה למרכז ר' גם בנתונים 23

 סדירה, והיתר מגיעים מדי פעם, בעיקר בחופשות.
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ויות מעין אלה נדירות. אתגר זה מחייב היערכות מיוחדת של הגופים לפעילות; כך שפעיל

מרכז הנוער לשם יצירת מעורבות בהלי המרכזים. יש לבחון כיצד להשתמש המפעילים ושל מנ  

 גדולה יותר של ההורים ולשם חיזוק הקשר בין בני הנוער להוריהם.

 רב כל משתתפי המחקר שוררת בק - יםמרכזמבקרים בשילוב בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה ה

מפגש הבלתי פורמלי בין יוצאי אתיופיה לבין בני הנוער האחרים חשוב מאוד. תמימות דעים כי ה

בראש ובראשונה ליוצאי  עם זאת, ברור לכל הנוגעים בדבר כי המענה הניתן במרכז הנוער מיועד

י המחקר עולה כי אתיופיה, מתוך הרצון להעצימם ולחזקם. מתוך המציאות המשתקפת מממצא

ם צוין לעיל, מרכזי הנוער יותר בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה, וכפי שגמבקרים בעם השנים 

במהלך השנים פחתה העדפתם של בני הנוער יוצאי אתיופיה לפעילות נפרדת. מתוך כך, עולה 

תיופיה הצורך בבדיקת אפשרויות מתאימות שיוכלו לתת מענה לשילוב בני הנוער שאינם יוצאי א

 המגיעים באופן טבעי למרכז, וזאת מבלי לפגוע בפעילויות הייעודיות ליוצאי אתיופיה.

  ברוב התחומים שנבדקו תמונת המצב המתארת את התנהגויות  -התמודדות עם התנהגויות סיכון

ה לזו שנמצאה עבור הסיכון ואת המאפיינים הלימודיים של בני הנוער המבקרים במרכזים דומ  

מבקרים והדבר מחזק את ההנחה כי מרבית בני הנוער ה ,בבתי ספר דוברי עבריתידים התלמכלל 

מרכזי הנוער אינם נמצאים בקצה הרצף של התנהגויות הסיכון ואינם מתאפיינים בהתנהגויות ב

בין הקבוצות )בעיקר בקרב הבנים(, ויש  ניכרסיכון קשות. עם זאת, יש שני תחומים שבהם יש פער 

 הדעת:לתת על כך את 

מאפיינים של התנהגות אלימה שנבדקו במחקר נמצאו בשיעור גבוה מבחר  – לימההתנהגות א -

ספר הבבתי מרכזי הנוער לעומת שיעורם בקרב כלל האוכלוסייה מבקרים ביותר אצל בני נוער ה

 כיצד)כמו השתתפות בקטטות(. אחד האתגרים של מרכזי הנוער הוא לבחון  עבריתהדוברי 

ן במשך השנים, אך עדיין נותר להמשיך ולהקטי ט  ן את היקפן של התנהגויות אלו, שאמנם ק 

 גבוה. 

מכלול המאפיינים  מבחינת - מאפיינים לימודיים והתנהגותיים היכולים לנבא נשירה סמויה -

מרכזים עולה כי מספר לא מבוטל מהם מבקרים בהלימודיים וההתנהגותיים של בני הנוער ה

 עבריתהספר דוברי הבבתי התלמידים רה סמויה. לעומת כלל שינמצאים בסיכון אפשרי לנ

 שנעדרים מבית הספר, ולאומרכזי הנוער מבקרים בנמצאו אחוזים גבוהים יותר של בני נוער ה

בבית הספר. אחד האתגרים העיד על קשיים כלשהם בגלל מחלה או חופשה, התנהגות שיכולה ל

, כחלק מהמעטפת הכוללת שניתנת לבני יכולהוא הוא לבחון דרכים שבהן מרכז הנוער  של

 הנוער, לסייע לקידום הטיפול בנושא זה.

  בראש ובראשונה מדובר בשיתוף הפעולה עם  –הגברת שיתוף הפעולה עם גורמים נוספים ביישוב

והעדר שיתוף  ,הרשות המקומית. מהראיונות עולה כי פעולות הרשות משפיעות על הפעלת המרכז

המרכז. היישובים הזוכים בתמיכה קשה על הפעלה תקינה של המ   מכשולהפעולה של הרשות הוא 

כי יש מקום  נראהגדולה של הרשות המקומית מעידים על הסיוע הרב שתמיכה זו מעניקה להם. 

מענים סייע לשיפור כדי ל לחזק את קשרי העבודה בין הגורמים הנותנים מענה לבני הנוער ביישוב

. נוסף על כך, במרבית היישובים םמדוולקי הנוער יוצאי אתיופיהנוספים שיהיו נגישים גם לבני 

אך לא בכל שבהם פועלים מרכזי הנוער פועלת גם תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי, 
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ויש מקום לבחון  עולה בין שני המענים שנותן הפרויקט הלאומי,היישובים האלה יש שיתוף פ

 ת הסיוע הלימודי באותם היישובים. ות לשיתוף פעולה מובנה עם תכניאפשרוי

  :צרכים וסוגיות נוספות שעלו במחקר 

מנהלי הגופים המפעילים ציינו צורך בתוספת כוח אדם מקצועי, כמו עובדים סוציאליים, שי דעו  -

ם יותר לבני הנוער ולכלול ממד טיפולי במקרה הצורך, או מדריכי למידה לתת מענה מתאי

 כין שיעורי בית אחר  הצהריים.לה בני הנוערשיוכלו לסייע ל

מתקיימות מעט פעילויות מובנות, שאינן מקיפות את מהתצפיות עולה כי בחלק מהמרכזים  -

כלל בני הנוער. באופן זה רוב בני הנוער רוב הזמן נהנים ומפיקים תועלת מהמפגש החברתי 

ינוכיות ומהבית החם שהמרכז מעניק להם, אך אינם נחשפים דיים לפעילויות חברתיות וח

 מובנות שיכלו לתרום להם אף יותר. 

ראשי הגופים המפעילים ומנהלי המרכזים מציעים לבקש מבני הנוער תשלום סמלי, שִיצור  -

מחויבות, התמדה וקבלת אחריות, כמו גם חיזוק הדימוי העצמי כנגד התדמית של מיעוטי 

 יד.יכולת, וכבסיס להמשך מימון עצמי של מרכזי הנוער בעת

 לבני הנוער יםת פעילות המרכזתרומ. 6

בני נשאלו , בפעילותם ועל האתגרים הקיימיםרצון מהפעילויות במרכז הדיווחים על שביעות ה לענוסף 

כל הראיונות בשצוינה התרומה העיקרית  (.9תרשים  )ר'לחייהם תרומותיו של המרכז  הנוער גם על

קום להיות בו בשעות לבני הנוער מיש  שבזכות מרכזי הנוערים הייתה התחושה ובחלק גדול מהשאלונ

מונעים הם ו הפנויותחלל שנוצר בשעות את ה, ושמרכזי הנוער ממלאים בהצלחה יםיאחר הצהר

במידה רבה או )מסכימים  80%מדיווח בני הנוער בשאלונים עולה כי שיטוט ושעמום של בני הנוער. 

  .ות הפנאי שלהםללכת בשע לאןשבזכות מרכזי הנוער יש להם  (במידה רבה מאוד

על תחומים שונים )במידה רבה או רבה מאוד( השפיעה הנוער במרכז שתתפותם בני הנוער חשים כי ה

חל , או ש(43%) פגשו חברים חדשים, (34%) חשים בטוחים יותר בעצמםציינו שהם חייהם: רבים ב

 . (50%) מצבם הלימודישיפור ב

הפעילות המובנית המתקיימת בסדנאות  דרךלבהתאם המרכזים, ובעיקר  ם שלבהתאם למטרת

כאמור, כרבע מבני הנוער תורמים להעצמתם של בני הנוער. הם , לפיתוח אישי ופיתוח מנהיגות

תרומתה של קבוצת המנהיגות לבני הנוער בהפעלת המרכז.  משתתפתמשתתפים בקבוצות מנהיגות ש

 רבה, כפי שניתן לראות מתגובותיהם של המשתתפים בה: 

לי המון ידע ופותח לי דרכים בחיים"; "התבגרתי ונהייתי יותר אחראי"; "זה סיפוק "זה תרם 
 עצמי"; "תרם לי בהתנהגות, בביטחון ובדרך החשיבה"; "אני מרגיש שייך ומשפיע". 

בני הנוער היא השתתפותם בפעילויות של תנועות הנוער.  ם שלפעילות נוספת שמאוד תורמת להעצמת

 9%-כחניכים, ו 60%מרכזי הנוער פעילים גם בתנועות נוער: מבקרים במבני הנוער המעל שליש 

בבתי ספר , אחוז הדומה לאחוז המשתתפים בתנועת נוער בקרב כלל בני הנוער נוספים כמדריכים

 אליה( הגיעו 43%) בני הנוער המשתתפים בתנועת נוער רוב .(HBSC 0030)מתוך נתוני  דוברי עברית
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בו הם משתתפים. ש( ציינו כי הגיעו לתנועת הנוער דרך מרכז הנוער 37%דרך חברים, אך כחמישית )

חלק מהתרומה של מרכז הנוער להעצמת בני הנוער ושילובם במענים כלליים  מהווההשפעה זו 

 שוב. יהניתנים לבני נוער בי

ציינו כי כשיש להם  (90%) םמרבית"אוזן קשבת", קיומה של בהמרכז תרם להם ש ציינובני הנוער 

ציינו כי  38%-, ובינונית(או )במידה רבה, רבה מאוד  בעיה הם מרגישים שיש להם אל מי לפנות במרכז

 לראות ולחשוב על החיים בצורה אחרת.)במידה רבה, רבה מאוד או בינונית( מרכז עוזרים להם ב  

כחלק המענה הרגשי שנותן המרכז לבני הנוער, ובפרט מכלל הן כחלק  ,לתרומה זו משמעות חשובה

 עתיד ומבניית עמדות ותפיסות חיוביות.ההקשר שנוצר עם המדריכים, והן כחלק מעיצוב תמונת מ

 )באחוזים( על תרומת המרכזים 8018בשנת  הנוער משוב של בני הנוער המבקרים במרכזי:  2 תרשים
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 תא הן הדגישוו של המרכז לבני הנוער עיקריותתרומותיו האת בראיונות ציינו מנהלי המרכזים גם 

העצמה, את ה והן שעות אחר הצהרייםבבילוי איכותי בבני הנוער של  כיהםצורהמרכז ל שלהמענה 

וונה וההעשרה, ה  דגישו מנהלי המרכזיםה, לעיל צויןשכבר כפי כמו כן, . עתידהבניית תמונת את הכ 

של  תוכחלק מתרומ ין אנשי הצוות לבין בני הנועררצופה בושל מערכת יחסים אכפתית  האת חשיבות

  . ותמיכה בניית תמונת עתידב, פתרון בעיותבהמרכז לבני הנוער במציאת "אוזן קשבת", 

תם תרומ מרכז, מהראיונות עולה כימבקרים ביש לציין כי אף על פי שמוקד העשייה הם בני הנוער ה

. עבורם מהווה העבודה במרכז ם את מרכזי הנוערגם ליוצאי אתיופיה המנהלי חשובהמרכזי הנוער  של

 האישית: תםממימוש תמונת העתיד ומהעצמ חשובחלק 
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אני כל יום הולך לישון ומרגיש שעשיתי משהו היום, שהכנסתי לילד משהו לראש", "אני " 
  ".מקווה שגם הילדים יבחרו את הדרך שלהם -בחרתי לעצמי דרך בחיים

מעטפת שנותן הפרויקט הלאומי ב   חשוב מהווים רכיבמרכזי הנוער  ממחקר ההערכה עלה כי, לסיכום

לבני נוער יוצאי אתיופיה: הם ממלאים את ייעודם ונותנים מענה איכותי לצורכיהם של בני הנוער 

בבילוי שעות הפנאי. כמו כן, מעניקים מרכזי הנוער לבני הנוער הזדמנות לצמיחה אישית, לחיזוק 

צמתם ולהעשרתם. מרכזי הנוער הם גם מוקד לפעילות מנהיגותית של בני המעגל החברתי שלהם, להע

נוער יוצאי אתיופיה, ובכל המרכזים התגבשו קבוצות מנהיגות השותפות לעשייה במרכז והמקנות 

 למשתתפים חוויות של העצמה ושל אחריות. 

ליה הם שאידה עבור רובם זו המסגרת היחבבחיי בני הנוער, ו חשוב תפקידמרכזי הנוער ממלאים 

למעלה משנה, במשך מרכזי הנוער מבקרים באחר הצהריים. כמו כן, מרבית בני הנוער  מגיעים בשעות 

לפעולות . יםמפעילות המרכז הםרצון שלהוהדבר מעיד על יציבות והתמדה, כמו גם על שביעות 

 : במרכזים בההמדריכים במרכזי הנוער ולאופי הקשר שנוצר ביניהם ובין בני הנוער יש חשיבות ר

לקבל קשר עם אדם בוגר, ליצור בפתרון בעיות,  לקבל סיועיכולים בני הנוער למצוא אוזן קשבת, 

רוב בני הנוער מרוצים מאוד מהפעילות במרכזים וונה לעתיד וסיוע בבניית תמונת העתיד. כ  ה  

ם, ועליהם ומעריכים מאוד את תרומתם לחייהם. במחקר צוינו גם אתגרים אחדים בהפעלת המרכזי

 .יש לתת את הדעת כדי להעצים את יכולתם לתרום לבני הנוער המבקרים בהם
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 HBSC-210124לנתוני בין נתוני המחקר השוואה  :נספח א

דיווח בני הנוער 1,  מאפיינים לימודיים של בני הנוער )מסכימים ומסכימים בהחלט( :לוח א
 )אחוזים( HBSC-8010מרכזי הנוער ודיווח בני הנוער בסקר מבקרים בה

 בני הנוער במרכזי הנוער HBSCסקר  

N 3299 802 

 33 46 ניםהחוקים והכללים בביה"ס הוג
 83 37 אני מרגיש שייך לביה"ס שלי

 90 93 המורים מתיחסים אלי בצורה הוגנת
 93 46 המורים שלי מתעניינים בי כבן אדם

כשאני צריך עזרה נוספת מהמורים אני 
 98 90 יכול לקבל אותה

 39 38 אוהב את ביה"ס )מאוד0קצת(
בחודש  ויותר  ימים 3נעדר מביה"ס 

 60 06 האחרון

   כשל במקצוע בתעודה האחרונהנ
 43 47 לא נכשל באף מקצוע
 34 37 נכשל במקצוע אחד

 33 33 נכשל בשני מקצועות
 קטגוריות נוספות: מתלבט, לא כל כך מסכים, בכלל לא מסכים 3

 . HBSC 0030 עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר 

 
מרכזי הנוער ודיווח בני הנוער מבקרים בני הנוער ההתנהגויות סיכון של בני הנוער, דיווח ב :בלוח 

 , השוואה בין בנים ובנות )אחוזים(HBSC-8010בסקר 

 בני הנוער במרכזי הנוער HBSCסקר  
 בנות בנים סה"כ בנות בנים סה"כ 

N 3299 1,293 8,000 802 102 22 
 38 68 63 05 63 60 שנו סיגריהיע

 03 44 56 53 30 45 שתו אלכוהול, יותר מכמה לגימות
 34 53 60 06 69 60 השתכרו

   8   9 3השתמשו או משתמשים בסמים
 לבנות, ולכן לא נעשתה חלוקה בין בנים מאוד מספר המשיבים קטן 3

 . HBSC 0030 עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר 
 
 

                                                   
24 Health Behavior in School-Age Children לאומי שהועבר בפריסה ארצית למדגם של תלמידים -יןסקר ב

 57% -ו בנים 43%תלמידים,  6,800 -והקיף כ 0030בכיתות ח, י', י"א, י"ב בשנת  דוברי עבריתבבתי ספר 
 .בנות



 

08 

הנוער ודיווח בני הנוער  מרכזימבקרים בשל בני נוער, דיווח בני הנוער ה ההתנהגות אלימ :גלוח 
 , השוואה בין בנים ובנות )אחוזים(HBSC-8010בסקר 

 
 בני הנוער במרכזי הנוער HBSCסקר 

 בנות בנים  סה"כ בנות בנים סה"כ

N 3,299 1,293 8,000 802 102 22 

+ קטטות 6-השתתפו ב
 5 06 33 0 37 3 בשנה האחרונה

נשאו נשק פעם אחת 
 3 30 30 6 30 9 בחודש האחרון לפחות

 . HBSC 0030 עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל לנתוני סקר   

 


