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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 



 

iii 

 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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 4 .......................................................................................... כלכליים-חברתיים מאפיינים 6.3

 9 ............................................................................ הלימודית והחוויה לימודיים מאפיינים 6.0

 33 .......................................................................................................... סיכון התנהגויות 6.6

 30 ............................................................................................................... העתיד תמונת 6.5

 36 ............................................................................................................ הנוער מרכזי הפעלת. 4

 35 ....................................................................................................... המרכזים פעילויות 5.3

 39 ......................................................................... לתייםהקהי השירותים עם פעולה שיתוף 5.0

 38 ............................................................................................................ המרכזים צוותי 5.6

 37 ................................................... הנוער במרכזי הפעילות על המרכזים וצוותי הנוער בני משוב. 0

 37 ....................................................................................................... המרכזים פעילויות 4.3

 00 .......................................................................................... המרכזים בהפעלת האתגרים 4.0

 00 ..................................................................................... הנוער לבני המרכזים פעילות תרומת. 0
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 רשימת לוחות
  מאפייני בני הנוער המבקרים במרכזים :3פרק 

  6...........................................פי דיווח בני הנוער לע 0030מאפייני המבקרים במרכזים בשנת  :3 לוח

 7.......פי דיווח בני הנוער לע, 0030כלכליים של המבקרים במרכזים בשנת -מאפיינים חברתיים :0לוח 

 7.....................דיווח בני הנוער על פי  0030בשנת  ים לימודיים של המבקרים במרכזיםמאפיינ :6לוח 

 על פי דיווח המבקרים  –השוואה בין בנים לבנות  – 0030בשנת  תמונת העתיד :5לוח 

 13..………………………………………………………………………במרכזי הנוער            



 

 

 רשימת תרשימים
 

  מבוא : 1פרק 
 3 השנים לאורך הנוער מרכזי פריסת: 3תרשים 

  : מאפייני בני הנוער המבקרים במרכזים3פרק 
 8 על חווייתם בבית הספר 0030: דיווח בני הנוער המבקרים במרכזים בשנת 0תרשים 

 המבקרים  בני הנוער דיווח:יכולת הביצוע של מבחר משימות לימודיות על פי 6תרשים 
  2012נתבש םבמרכזי                 
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 בני הנוער המבקרים דיווח פיעל  – בנותל בנים בין השוואה – סיכון התנהגות: 5תרשים 
 0030 בשנת םמרכזיב                 
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  : הפעלת מרכזי הנוער4פרק 
 16 ?הנוער למרכז מגיע אתה למה" לשאלה הנוער בני: תשובות 4תרשים 

  כזי נוער: משוב על יישום הפעילויות במר0פרק 
 20 0030 בשנת םמרכזיב בני הנוער המבקרים  דיווחעל פי  י הנוערמרכז : פעילויות3תרשים 

  : תרומת פעילות המרכזים לבני הנוער0פרק 
 23 על תרומת המרכזים 0030בשנת  הנוער : משוב של בני הנוער המבקרים במרכזי9תרשים 

 

 


