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 תמצית המחקר

 מבוא. 1

  רקעא. 

אינטנסיבית לנערים ולנערות עוברי חוק המצויים בסיכון גבוה והיא  היא תכנית התערבות "מעטפת"

קהילה, עם משפחתו ב   1ביתית. מטרתה להשאיר את ה"משתתף"-רה להוות חלופה להשמה חוץאמו

באמצעות "עטיפתו" בשירותים הניתנים לו על ידי מגוון אנשי מקצוע מתחומים שונים, לצד גורמי 

תמיכה מסביבתו הטבעית )בני משפחה ואחרים(. רכיבי ההתערבות והמענים "נתפרים" עבור כל 

 צרכיו ועל פי מטרות ההתערבות. משתתף על פי

של המאה העשרים,  80-, שהתפתח בארה"ב בשנות הWraparoundהתכנית בארץ מבוססת על מודל 

בעקבות שינוי בתפיסת אנשי המקצוע העובדים עם נוער בסיכון. שינוי זה כלל מעבר מהגישה שלפיה 

בכל צורכיהם, ולכן היא מהווה  ביתית מספקת לבני הנוער בסיכון הגנה וטיפול מתאים-המסגרת החוץ

את המענה המתאים ביותר להם, לגישה המעדיפה טיפול במסגרת המשפחה והקהילה, כדי לחזק את 

 הסביבה הטבעית של הנער או של הנערה ואת זיקתם לגורמים במסגרת הקהילה.

בניית כוללים השתתפות פעילה של הנער ושל משפחתו בהתערבות ו Wraparound עקרונות היסוד של

תף, שמתייחס לעמדותיהם ולתפיסותיהם של  הנער ושל המשפחה. בין יתר  תהליך עבודה מש 

העקרונות נכללים: גיוס צוות תמיכה המבוסס על גורמים פורמליים ולא פורמליים, המלווים את הנער 

ואת המשפחה; מתן שירותים בתוך הקהילה; היעזרות במערכות התמיכה הטבעיות של הנער; 

אישית של תוכני ההתערבות ושל המענים לנער והתאמה תרבותית של ההתערבות; ביסוס התאמה 

ההתערבות על ה"כוחות" המצויים בנער ובמשפחה; התמדה בתהליך; חתירה להתערבות מבוססת 

 תוצאות.

בבאר  0007-0003הופעלה בארץ בשם "מעטפת" בשנים  Wraparoundהתכנית הראשונה על פי מודל 

ן והשירות לילד ונוער קו  עמותת "אשלים", אגף הת  ך שיתוף פעולה בין מספר גורמים: שבע ובחיפה תו

 במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגפי הרווחה בחיפה ובבאר שבע ועמותת "שביל הקהילה".

מכון -ג'וינט-נערך מחקר הערכה של התכנית )ביוזמת עמותת "אשלים"(, על ידי מאיירס 0008בשנת 

( ושימש בסיס ללמידה לקראת ההפעלה החדשה 0030שכלל ִחקרי מקרה )ריבקין וסומך, ברוקדייל, 

 של התכנית על ידי שירות המבחן לנוער.

 ב. התכנית "מעטפת" כיום

התכנית "מעטפת" מופעלת על ידי שירות המבחן לנוער ותחת פיקוחו. כל בני הנוער  0033החל משנת 

ביתית -ת צו של בית המשפט. רובם מועמדים להשמה חוץהמשולבים בה נמצאים בטיפול השירות ותח

  ובעלי רקע אישי ומשפחתי מורכב במיוחד.  
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התכנית מופעלת בחמישה יישובים: תל אביב, חיפה, ירושלים, חדרה ואשדוד. בכל יישוב אפשר לשלב 

(, עובדת 2בני נוער )נערים ונערות( במקביל. בכל יישוב פועלת רכזת )המכונה "מתאמת" 4בתכנית עד 

צוות ליווי משפחתי(,  -סוציאלית בהכשרתה, ותפקידה לגבש את צוות ההתערבות )המכונה צל"מ 

להנחות את מפגשי הצוות, לתאם בין כלל הגורמים המעורבים ולסייע במתן המענים שעליהם מוחלט 

 במסגרת ההתערבות. 

 נוער, מפורטות להלן:מטרותיה העיקריות של "מעטפת", כפי שהוגדרו על ידי שירות המבחן ל

  הפסקת ההתנהגות עוברת החוק של בני הנוער המשתתפים בתכנית והפחתת רמת הסיכון העצמי

 ורמת הסיכון לסביבה )אלימות ותוקפנות, הפחתת עברות חוזרות, שימוש בסמים(.

 ביתיות.-יצירת חלופה להוצאה למסגרות חוץ 

 וכית, עבודה או הכשרה מקצועית, ניצול השתלבות נורמטיבית בקהילה: ביקור סדיר במסגרת חינ

 של שעות הפנאי.  מותאם ופונקציונלי

  חיזוק הסמכות ההורית, הקניית כלים  –חיזוק בני המשפחה: ההורים, הנער או הנערה, אחים

 להורים לחיזוק יכולתם להתמודד עם הקשיים של ילדיהם, שיפור האקלים המשפחתי. 

 ים בקהילה.שיתוף פעולה ואיגום המשאבים הקיימ 

האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושירות המבחן לנוער פנו 

מכון ברוקדייל בבקשה ללוות את יישום "מעטפת" במסגרת שירות המבחן לנוער -ג'וינט-למאיירס

 במחקר הערכה. 

 המחקר . 2

 מטרות ונושאים לבדיקהא. 

עבור  רומותיהתואת  בשירות המבחן לנועריישום התכנית ן את לבחו ייתההמחקר ה העל של-מטרת

מטרותיו הספציפיות של  המשך הפצתה.לקראת לתרום לשיפור התכנית  כדי, בני הנוער ומשפחותיהם

 המחקר היו לבחון את הנושאים שלהלן:

 ומידת התאמת היישום בפועל לעקרונות היסוד של המודל ולמטרות העיקריות  עקרונות התכנית

 ל התכניתש

 מאפייני בני הנוער המשתתפים בתכנית וצורכיהם 

  בפרט מ(,צל")להלן במפגשי צוותי הליווי המשפחתי בתכנית, בכלל, ותהליך העבודה 

 על פי אנשי המקצוע והן על פי תפיסת , הן והנערות המשתתפים בה הנעריםות התכנית עבור רומת

 בני הנוער ומשפחותיהםתפיסת 

 ורות ליישום התכנית.סוגיות ארגוניות הקש 
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 מערך המחקר ב. 

 . המחקר כלל רכיב איכותני ורכיב כמותי. 0036לאפריל  0030המידע נאסף בין אוגוסט 

 נערך בשני שלבים:  הרכיב האיכותני 

  בשלב הראשון התקיימו ראיונות עם גורמים שונים במגוון דרגים ותפקידים בתכנית, החל

רך הרמה היישובית או המחוזית וכלה בעובדי שטח מרמת המטה בשירות המבחן לנוער, ד

שהשתתפו בצוותים המלווים, והתקיימה קבוצת מיקוד ראשונה עם המתאמות. שלב זה 

 .0030לנובמבר  0030נערך בין אוגוסט 

 :בשלב השני בוצעו שתי פעולות אלו 

המשתתפים בתכנית וקבוצת מיקוד נוספת עם  3קבוצות מיקוד עם קציני מבחן לנוער -

 מתאמותה

נבחנו לעומק חמישה "חקרי מקרה" של בני נוער. במסגרתם נבחנו ההתערבויות עם נער  -

אחד בכל אחד מחמשת יישובי התכנית. רואיינו המתאמת, בן משפחה של הנער והנער 

עצמו. ִחקרי המקרה נועדו לבחון סוגיות הקשורות להשתתפותם של בני הנוער ושל 

 מבטם על השינוי שחל אצלם בעקבות השתתפותם.המשפחות בתכנית ולקבל את נקודת 

המתאמות התבקשו לבחור את בני הנוער לִחקרי המקרה, על פי שני קריטריונים: 

חודשים לפחות ואפשרות לשיתוף פעולה של הנער ושל  3השתתפות בתכנית במשך 

 . 0036עד אפריל  0036משפחתו עם צוות המחקר. שלב זה נערך מפברואר 

  לל שאלון על אודות כל בני הנוער שהשתתפו בתכנית מתחילת ההפעלה של כהרכיב הכמותי

בני נוער ענו על  66, בתנאי שהיו בתכנית שלושה חודשים לפחות. 0036התכנית ועד מארס 

בני נוער שהשתתפותם בתכנית  00קריטריון זה והתקבל מידע לגבי כולם. קבוצה זו כללה 

שטרם סיימו. האיסוף  33-ו  0030נובמבר  –י הסתיימה לפני תחילת איסוף המידע הכמות

. לשאלון היו שני חלקים: הראשון נועד למילוי על ידי המתאמות והשני 0036הסתיים במארס 

למילוי על ידי קציני המבחן לנוער. יש להדגיש שהממצאים מתייחסים למצבו של הנער בעת 

סתיימה. המחקר לא כלל השתתפותו ב"מעטפת" או במועד סיום ההתערבות, אם השתתפותו ה

 איסוף מידע על מצבם של בני הנוער בהמשך. 

 את להעריך המחקר מאפשר לבחון את השינויים שקרו אצל הנער. עם זאת, יש לציין את הקושי

 לא הנוכחי המחקר מערך ביקורת. לקבוצת השוואה ללא למשתתפים, התכנית של תרומתה הייחודית

 זאת.  אפשר

 אופן ניתוח המידעג. 

במידת האפשר המידע הכמותי והאיכותני נותח באופן אינטגרטיבי כדי להצביע על הסוגיות העיקריות 

מטרותיה את שעולות מהמחקר מזוויות שונות. המחקר בחן את יישום התכנית לעומת מודל התכנית ו

מהמידע העיקריות, כפי שגובשו על ידי שירות המבחן לנוער )תכנון לעומת ביצוע(. נוסף על כך, חלק 

במחקר זה נותח תוך כדי השוואה למסקנות העיקריות ממחקר ההערכה של תכנית "מעטפת" 
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בהפעלתה הראשונה בישראל, כדי לבחון את השינויים שנעשו בתכנית כיום. עוד בחן המחקר את 

 שעליו היא מבוססת.  Wraparoundיישום התכנית לעומת המודל של 

מאפיינים וצרכים של מכון ברוקדייל "-ג'וינט-איירסבדוח נעשה שימוש בממצאי המחקר של מ

(, כבסיס להשוואה בין 0033סטרבצ'ינסקי ולוי, -" )כאהןהקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער

מאפיינים שונים של משתתפי התכנית לאלו של בני הנוער בטיפול השירות, ובפרט של אלו מיחידות 

המעצרים, המהווים את אוכלוסיית קצה רצף הטיפול הטו"ש )יחידת הטיפול והשיקום( ומיחידת 

מקרב בני הנוער המטופלים בשירות. מטרת ההשוואה הייתה לבדוק האם התכנית אכן מגיעה 

  לאוכלוסיית הקצה של השירות כפי שהיא אמורה להגיע.

יש לציין כי מספרם המצומצם של המשתתפים בתכנית הגביל מאוד את היכולת לבצע ניתוחים לפי 

 השתתפות בתכנית כגון זמן ההשתתפות בה. האפיינים אישיים של בני הנוער או לפי מאפייני מ

 הממצאים העיקריים. 3

 הקריטריונים לבחירת בני הנוער לתכניתא. 

 נמצא כי הקריטריונים הבסיסיים לבחירת בני הנוער לתכנית הם אלו:

 תיק פלילי 

 ו לסביבתו ביתית על רקע סיכון לעצמו א-מועמדות להשמה חוץ  

  הסכמה של הנער ושל משפחתו 

ביתית בשלב הקבלה -אחוזים מבני הנוער היו מועמדים להשמה חוץ 93%, נמצא כי לכך בהתאם

לתכנית. כמו כן, התכנית נתפסה כחלופה עבור בני הנוער הבוגרים יותר שבטיפול שירות המבחן לנוער, 

 ביתית.-שיש להם צרכים מרובים ושאי אפשר לשלבם במסגרת חוץ

מן הראיונות עלה כי מלבד שלושת הקריטריונים הבסיסיים שצוינו לעיל, בבחירת בני הנוער יש 

מערכת של שיקולים נוספים; וכי בסופו של דבר, ההחלטה באשר לשילוב הנער או הנערה בתכנית 

 ו:שלהם ושל משפחתם. בין היתר, מובאים בחשבון גורמים אל  –מתקבלת על פי מכלול מאפיינים 

 להשתתפות מוטיבציהמקור ה 

  משפחהשל הו נערשל ה "כוחות" קיוםמידת 

 יכולת של הנער ושל המשפחה לעמוד באתגרי התכנית 

 בתכנית להשתתף המשפחהאת ו הנער את המלווים מקצועה אנשי ם שלהסכמת 

  מידת השליטה בעברית 

 הם נערים, באחד על אף שרובם המוחלט של המטופלים, הן בתכנית והן בשירות המבחן לנוער ,

היישובים הוחלט לשלב נערות בשיעור העולה על שיעורן בכלל השירות, כדי להנגיש את התכנית 

 גם לאוכלוסיית הנערות בסיכון. 
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על פי אנשי המקצוע, הדילמה העיקרית בנוגע לבחירת בני הנוער להשתתפות בתכנית היא הִאם לנסות 

)כדי שיזכו לטיפול האינטנסיבי ביותר שיכול להינתן להתמקד באלו שצורכיהם הם המרובים ביותר 

במסגרת הקהילה( או להתמקד דווקא באלו שצורכיהם אולי מורכבים פחות, אך סיכויי הצלחתם 

 גבוהים יותר. נראה, כי בסופו של דבר, ביישובים התקבל תמהיל של בני נוער משתי הקבוצות האלה.

לתכנית היא משימה מורכבת במיוחד. זאת  מאחר  מדברי המרואיינים עולה כי גיוס בני הנוער

שמחפשים משפחות ובני נוער עם ריבוי בעיות וצרכים אך כאלה שבעת ובעונה אחת גם יש להם 

"כוחות" להתמודד עם אתגר ההשתתפות בתכנית. מסיבה זו, בחלק מהיישובים מתקשים למלא את 

 המכסה של חמישה בני נוער במקביל. 

 אישיים ומשפחתיים של המשתתפים מאפיינים וצרכיםב. 

( 30%. שיעור הבנות בתכנית )34-35; כמחציתם בני 38-35גיל בני הנוער בעת ההפניה לתכנית נע בין 

(. לבני הנוער 37%דומה לשיעורן בקרב מטופלי שירות המבחן לנוער, וכך גם שיעור בני המגזר הערבי )

, המחקר במסגרת שנבנהפי מדד מסכם  על:  ב"מעטפת" מאפיינים שונים המצביעים על מצב מורכב

 94%שיעור גבוה של בני נוער בתכנית מאופיינים בריבוי אירועים קשים במשפחה בשנים האחרונות )

כמו  מהם שלושה תחומי סיכון מוגבר או יותר( . 63%-)ל  4מוגבר סיכוןבסך הכול( ובריבוי תחומים של 

ממשתתפי "מעטפת" הם  43%ושל שיעור מעצרים גבוה: כן, יש להם גם רקע של ריבוי תחומי עֵברה 

 מהם נעצרו לפחות פעם אחת.  90%-תחומי עברה לפחות, ו 6-בעלי סעיפים פליליים ב

כאמור, מאפייניהם וצורכיהם האישיים והמשפחתיים של בני הנוער ב"מעטפת" נבחנו לעומת אלו של 

לנוער. אוכלוסיות שתי היחידות הללו  המטופלים ביחידת הטו"ש וביחידת המעצרים בשירות המבחן

נמצאות בקצה הרצף של המטופלים בשירות. מההשוואה עולה כי בכל מדדי הסיכון שהוצגו לעיל, 

 מצבם של בני הנוער ב"מעטפת" מורכב יותר ממצבם של המטופלים ביחידות הנ"ל.  

לנוער, שיעור גדול יותר מעניין לציין, שלעומת המטופלים ביחידות הטו"ש והמעצרים בשירות המבחן 

ב"מעטפת" לעומת  םבקרב המשתתפי 80%-מהמשפחות של בני הנוער ב"מעטפת" הן ילידות הארץ )כ

בקרב המטופלים ביחידות השירות(, ובשיעור גבוה יותר מקרבן נמצא לפחות אדם בוגר אחד  30%כ

מטופלים ביחידות בקרב ה 40%או  50%-לעומת בקרב כ 90%-המהווה מודל חיובי לחיקוי )בקרב כ

השירות(. הפער במאפיינים אלו נובע מהתנאים המוקדמים להשתתפות בתכנית, הכוללים, בין היתר: 

תכנית ליכולת תקשורת טובה וקיומו של בן משפחה בוגר הנגזרת מדרישת השליטה בשפה העברית, 

 "משמעותי" שיהיה מוכן להתחייב לעמוד בדרישות התכנית.   

                                                   

אירועים במשפחה  6. התרחשו לפחות 0; .אין לנער הורה עובד3ן: המדד שנבנה כולל את תחומי הסיכון שלהל 4
בשלוש השנים האחרונות, כגון: גירושין/פרידה של ההורים, מוות אחד האחאים, אשפוז או מחלה קשה 

הנער לא נמצא במסגרת עיסוק נורמטיבית: לא לומד ולא . 6; במשפחה הקרובה, מאסר הורה או אח וכו'
 .3; הנער משתמש בסמים . 4; שי קשה: טופל על רקע פסיכיאטרי ו/או ניסה להתאבדהנער במצב רג .5; עובד

 הנער נעצר לפחות פעם אחת.. 9 ;הנער מגלה תוקפנות פיזית כלפי הוריו או כלפי המבוגר האחראי עליו
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 צל"מהתנהלות מפגשי ג. 

מפגשי צל"מ מתקיימים ברובם המוחלט בבתי המשפחות; למיקום הזה, שנתפס כרכיב ייחודי 

 ומשמעותי בתכנית, יש כמה יתרונות בולטים: 

 "למשפחה מועבר מסר ש"הולכים לקראתה. 

 מגיעים למשפחות שמתקשות לצאת מביתן בשביל קבלת שירותים.  

  תחליף והוא מאפשר לצוות להבין את הביקור בבית המשפחה הוא כלי אבחוני שאין לו

 הסיטואציה שבה נמצא הנער, בסביבתו הטבעית. 

המפגשים מתקיימים על פי רוב פעם בשבועיים; משך כל מפגש כשעה. בראשית ההתערבות תדירות 

 המפגשים גבוהה יחסית, ובהמשכה היא יורדת. 

על פי התפיסה המקצועית המנחה על פי עקרונות התכנית,  נמצא, כי בדרך כלל מפגשי צל"מ מתנהלים

דיווחו שבכל ה"מעטפות" )כפי  . המתאמותwraparoundאותה ועל פי המודל המקובל בעולם של תכנית 

שהתערבויות אלו מכונות בשטח( הצוות המלווה מעלה הן את הכוחות והן את החסמים או הקשיים 

על פי והיא מתעדכנת ת העבודה תכניאת  מגדיריםבתחילת ההתערבות של בני הנוער כבסיס לעבודה; 

הצורך; מתבצעים מעקב ובקרה אחר ההתקדמות בתכנית. עוד נמצא כי בשיעור גבוה מה"מעטפות" 

מוצגים יעדים מדידים, ניתנות משימות לנער ולמשפחה והאווירה הכללית חיובית. בהתאמה 

נער בעיצוב תכנית לעקרונות המודל, ברוב המוחלט של ה"מעטפות" משתפים את בני המשפחה ואת ה

העבודה. עם זאת, למרות המאמצים ליצירת מעורבות פעילה של בני הנוער ושל המשפחות, הממצאים 

מראים שההצלחה אינה מלאה, בעיקר עם חלק מבני הנוער. מלבד זאת, באשר לכרבע מה"מעטפות" 

 דעות חילוקיעל דיווחו המתאמות על חוסר אמון או על חוסר כנות של המשפחות, ובשיעור דומה גם 

  .צוותי הליווי המשפחתייםמשתתפי  בין רבים

 הרכב הצוותיםד. 

חזון התכנית הוא גיוס של צוות ליווי משפחתי )צל"מ( רחב ככל האפשר, שיורכב מאנשי מקצוע לצד 

שלו. בפועל, נוצר  "מעטפת"גורמי תמיכה טבעיים, יקיף תחומים נרחבים מחיי הנער ויהווה את ה

 שני "מעגלים" של משתתפים: דפוס שבו יש 

 המורכב מהמתאמת, מקצין המבחן ומבן משפחה אחד לפחות )לרוב האם(."צוות בסיסי ," 

 הכולל את אנשי המקצוע המלווים את המשתתף )למשל עובדי קידום נוער, "צוות מורחב ,"

 מדריכי נוער או גורמים מצוות בית הספר(, ולעתים גם גורמים מסביבתו הטבעית. 

להדגיש, כי אנשי "הצוות הבסיסי" משתתפים במפגשים בקביעות )פרט למקרים חריגים(. חשוב 

לעומת זאת, אנשי "הצוות המורחב" אינם משתתפים במפגשים בקביעות: חלקם באים לרוב 

הצוותים כללו בממוצע שני גורמי תמיכה  על פי הנסיבות. –הפגישות, פחות או יותר ברציפות; אחרים  

 ת וכארבעה אנשי מקצוע )כולל כאלו שהשתתפותם לא הייתה קבועה(. מהסביבה הטבעי

אך בתחומים  ,במפגשים שאינם נוכחים לעתים יש אנשי מקצוע נוספים,מהראיונות כי  עוד עולה

  מהווים מעגל נוסף וחיצוני של ההתערבות.כך הם והרלוונטיים להם הם מקבלים עדכון על הנעשה, 
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ת קרבתה של למיד קשורהלהשתתף בצוותים המלווים  כלשהו רותשי של נכונותו מידתנמצא כי 

 ועיסוק שבליבת היעד לאוכלוסיית( הסיכון רצף בקצה נוער בניכלומר, ) התכנית של היעד אוכלוסיית

 ותעבודלדפוסי  התכנית של העבודה ידפוס ת התאמתם שלולמידשל השירות המתבקש להשתתף 

ת(. כך הושג שיתוף פעולה טוב במיוחד עם עובדי "קידום )כמו, למשל, עבודה בשעות בלתי שגרתיו

נוער" )במשרד החינוך( ועם עובדי "השירות למתבגרים, צעירות וצעירים" )במשרד הרווחה 

והשירותים החברתיים(. לעומת זאת, נכונותם של גורמים מבתי הספר ושל עו"סיות המשפחה להגיע 

ה כי השגת שיתוף פעולה עם שירותים ועם גורמים בקביעות למפגשים הייתה קטנה הרבה יותר. נרא

ארגוני שאינם קשורים לתכנית, ושהם -שונים ביישוב תלויה גם בקיומם של מנגנוני שיתוף פעולה בין

 משמשים פלטפורמה לשיתוף במסגרת התכנית. 

קשיים נוספים שנמצאו בבניית הצוות הם העדר גורמי תמיכה בסביבה הטבעית של הנער או קושי 

קושי בשילוב הנער במסגרת של עיסוק נורמטיבי )בעיקר עבור בני נוער בוגרים ; גיוס גורמים כאלהב

וחוסר שיתוף פעולה של המשפחה או של הנער עצמו במהלך התכנית  ;או המצויים במעצר בית(

 )שנמצא בערך במחצית מה"מעטפות"(.

 תכניתשניתנו ב מעניםהה. 

פירת חליפה לכל משתתף", הכוללת מכלול מענים ייחודיים מעטפת" הוא "ת"אחד מעקרונותיה של 

לצרכיו ולצורכי משפחתו. מממצאי המחקר עולה שהתכנית אכן מצליחה ליישם עיקרון זה. בני הנוער 

 והמשפחות מקבלים שני סוגי מענים: 

  חלקם בתשלום וחלקם לא: טיפולים, אבחונים ושילוב במסגרות פנאי או   –שירותים ופעילויות

 יסוק נורמטיבי.בע

  מענים לצרכים בסיסיים כמו ביגוד ומזון, לצד "מתנות" כגון אופניים  –תשומות חומריות ישירות

 או שובר לבית קפה, כאמצעי עידוד או כאמצעי סיוע למטרות ההתערבות. 

מרבית המענים ניתנו לבני הנוער עצמם אך ההפנ י ה לשירותים חיצוניים נעשתה מעט יותר עבור 

והתכנית היוותה השונים ות. ייתכן שהסיבה לכך היא שבני הנוער כבר היו בקשר עם השירותים המשפח

 .הזדמנות להרחיב את מעגל ההתערבות ולחבר גם את המשפחות לשירותים

נמצא כי בעוד שעל פי רוב, בקרב צוותי הליווי המשפחתי הייתה הסכמה בנוגע לטיפולים, לאבחונים 

סגרות שלהם המשתתף או המשפחה זקוקים; סוגיית התשומות החומריות ולהפניות לשירותים או למ

מורכבת יותר, והדעות בנושא היו חלוקות: אמנם רבים חשבו שהתשומות חיוניות ל התערבות, עם 

זאת, אנשי המקצוע, כולל המתאמות, ניצבו לפני דילמות מקצועיות: למשל, חשש מניצול לרעה של 

שפחות; מהעברת מסר לקוי לבני הנוער ולסביבתם )כגון "הפשע התכנית על ידי בני הנוער והמ

בתגובה לכל  משתלם"(; מיצירת ציפיות והתניות אצל בני הנוער והמשפחות לקבל תשומות חומריות

התקדמות )הסכנה בכך היא כי ההתערבות תיסוב סביב מוטיבציות חיצוניות בלבד(; ושאלות בנוגע 

 תים חברתיים.לחלוקת העבודה מול המחלקות לשירו

לחודש(, יש הסכמה גם בקרב המתאמות כי הוא ₪  6,400-הוקצה לכל נער בתכנית )כש לתקציבבנוגע 

מספיק ומאפשר את מתן המענים הדרושים. למעשה, עולה כי בתקופת המחקר, כשהתכנית הייתה 
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את בראשיתה, ברוב המקרים נעשה תת שימוש בתקציב. עקב כך, עלו קריאות לשינוי אופן הקצ

התקציב. יש לציין, כי לדברי מטה שירות המבחן לנוער ברוב היישובים היה ניצול מלא יותר של 

 התקציב בהמשך.

 הגדרת יעדים והשגתם בקרב המשתתפים ו. 

בשאלון על אודות הנער נשאלו המתאמות על היעדים שהוגדרו לכל "מעטפת" ועל המידה שבה הושגו 

ע אדמיניסטרטיבי משירות המבחן לנוער על ביצוע התנהגות היעדים אלה. נוסף על כך התקבל מיד

מנוגדת לחוק בזמן השתתפות הנער בתכנית. מידע זה מתייחס רק לבני נוער  שהשתתפותם בתכנית 

 הסתיימה.

 במסגרת ההתערבויות הוגדרו יעדים שונים. הבולטים בהם היו: 

  המשך ביצוע התנהגות מנוגדת לחוק  –מניעת רצידיביזם 

 בעיסוק נורמטיבי או שיפור התפקוד בו שילוב 

 חיזוק היכולת של הנער לקבל  גבולות וסמכות 

 שיפור האקלים המשפחתי והקשר עם ההורים 

  הימנעות מהתחברות עם חברים עוברי חוק 

  חיבור לגורמי טיפול 

 טיפול בבעיות רגשיות 

ר. המתאמות דיווחו כי מהממצאים עולה כי חלק מהיעדים הושגו במידה רבה וחלק במידה פחותה יות

 אקליםב שיפורו את התפקוד בו. ברוב המקרים גם חל שיפראו נורמטיבי  בעיסוקכל בני הנוער שולבו 

. יש לציין שתוצאות אלו הושגו טיפול לגורמי , ומרבית בני הנוער חוברוההורים עם קשרוב המשפחתי

 גם בחלק מהמקרים שבהם תהליך ההתערבות לא הושלם. 

קבלת גבולות וסמכות על ידי הנער, וכן הימנעות מהתחברות עם חברים עוברי חוק הושגו היעדים של 

 במידה פחותה יותר, עבור כמחצית מהמשתתפים שהשתתפותם בתכנית הסתיימה.

היה שיפור במקרים מעטים בלבד. התוצאות לגבי מניעת  רגשיות בבעיות טיפוללעומת זאת, ב

ן. כמחצית מבני הנוער, שהשתתפותם בתכנית הסתיימה או עדיין אינן משביעות רצו רצידיביזם

הופסקה, ביצעו התנהגות מנוגדת לחוק בשלב כלשהו במהלך השתתפותם בתכנית. שליש מאלה ביצעו 

 התנהגות מנוגדת לחוק בחלוף יותר מחצי שנה מעת הכניסה לתכנית. 

מסגרת המחקר לא נערך כאמור, יש לציין שנתונים אלו מתייחסים לתקופת ההשתתפות בתכנית. ב

 מעקב אחר המתרחש לאחר סיומה.

 השינוי על פי תפיסתם של בני הנוער ומשפחותיהם ז. 

כאמור, במסגרת חקרי המקרה רואיינו חמישה בני נוער ומשפחותיהם כדי לקבל את נקודת מבטם 

ר, דּווח על לגבי תרומות התכנית עבורם. הם דיווחו על שינוי ועל התקדמות במספר תחומים. בין הית
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טובה  התמודדות, אחריות תקבלו תדעּומּו פיתוח, יום סדר ובניית ולימודים עבודה במסגרות שילוב

 טובההבנה : המשפחתי במעגל . נוסף על כך, התכנית השפיעה גםהורית סמכות קבלתו כעס עםיותר 

פחות גם ציינו תר של מצב הנער, שיפור האקלים במשפחה ויצירת דיאלוג בבית. מלבד זאת, המשיו

עמדות כלפי  שינושבתכנית הם מצאו "אוזן קשבת" לבעיותיהם ולקשייהם, ובעקבות התכנית הם 

 הממסד בכלל. כלפי הרווחה ו שירותישירות המבחן לנוער, 

 סיום ההתערבותח. 

בהירות בנוגע לבחירת עיתוי סיום ההתערבות ונסיבותיו לגבי כל נער. נמצא -מהממצאים מסתמנת אי

שתתפותם של כמחצית מבני הנוער הופסקה בפתאומיות ובמקרים ספורים אף באופן כפוי על ידי כי ה

בית המשפט. הסיבה השכיחה ביותר לכך הייתה חוסר המוטיבציה של הנער להמשיך להשתתף 

בחלק מה"מעטפות" לא הכינו  בתכנית. כפי שהשתקף הן מהנתונים הכמותיים והן מִחקרי המקרה

המשפחות ואת בני הנוער לקראת הסיום ולא תכננו את הצעדים הדרושים לאחר באופן שיטתי את 

 מכן )ר' סעיף ט להלן(. 

 חיבור למענים ולגורמים לאחר תום ההתערבותט. 

חלק מתהליך ההתערבות ב"מעטפת" כולל חיבור המשתתף לגורמי טיפול ולגורמים אחרים בקהילה. 

מהמקרים,  30%-משך עם איש מקצוע כלשהו: בכל התערבות יש ה "מעטפות"ברובן המוחלט של ה

מהמקרים יש קשר עם גורם אחד  60%-לאחר התכנית ממשיך הקשר עם שירות המבחן לנוער, ובכ

בני נוער הגיעו  0לפחות בקהילה שאינו מהשירות. נוסף על כך, נמצא שבמועד מילוי השאלונים, 

מבני הנוער שהשתתפותם בתכנית  38%בסך הכול למאסר, כלומר  –ביתי ונער אחד -לסידור חוץ

 ה. קהילמהבמהלכה  הוצאוהסתיימה 

 בעלי התפקידים ב"מעטפת"י. 

ה"מעטפות" נשענות בעיקר על המתאמות ועל קציני המבחן. תפקיד המתאמת ייחודי לתכנית, ועל פי 

תפיסתן הוא כולל שני היבטים עיקריים: ניהול וארגון לצד ההיבט הטיפולי. מהראיונות עם 

-תאמות עלה כי ההדרכה והליווי שהן קיבלו נחוו כטובים, אך מסתמן כי להדרכה של גורם פניםהמ

יישובי מעולם תוכן שמשיק ל"מעטפת" יש יתרון על פני הדרכה חיצונית קנויה; בעיקר מאחר 

שהמדריכים מתוך המערכת יכלו לגבות את צורכי התכנית ואת בקשותיהן מגורמים במערכים השונים 

המתאמות הביעו צורך בקבלת כלים ומיומנויות נוספים, בעיקר בהנחיית קבוצות, בעבודה עם  ביישוב.

הורים ומשפחות ובבניית קשרים ושותפויות. הן גם הביעו צורך בהרחבת ההדרכה בתחום הקליני 

ובקבלת ליווי במקרים קשים במיוחד. כמו כן, עולה כי המתאמות שהוקצה להן מקום ישיבה במסגרת 

שירותים לבני הנוער המשתתפים בתכנית היו שבעות רצון יותר מאחרות: נראה, כי ישיבה אחד ה

במשרד של אחד משירותים אלו מגבירה את תחושת השייכות למערך היישובי, מִקלה את הקשר 

יומי עם גורמי עבודה ומאפשרת מרחב נוח יותר לעבודה הנדרשת במסגרת התפקיד, לעומת -היום

מאכלס גורמים הקשורים ישירות לעבודה במסגרת התכנית או לעומת עבודה  עבודה במתחם שאינו

 מהבית. 
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ליווי בני הנוער ב"מעטפת" דורש מקציני המבחן המשתתפים בתכנית מיומנויות וכלי עבודה שונים 

מאלה המוכרים להם מעבודתם השגרתית בשירות. אולם, קציני המבחן אינם מקבלים הדרכה 

זה וחלקם ציינו שחסרה להם הדרכה כזו. התכנים שהועלו כחסרים הם  ייעודית לביצוע תפקיד

מיומנויות בהנחיית קבוצות ובהתערבות משפחתית, וכן התייחסות לסוגיית הסודיּות והאתיקה 

. במוקד ההתמודדות של קציני המבחן נמצא המתח שבין היותם הנושאים באחריות "מעטפת"ב

ת מתקבלות במשותף. על אף שלעתים היו חילוקי דעות החוקית לגבי הנער בעוד שההחלטות בצוו

מקצועיים ואי הסכמות סביב המתח הזה, נראה כי לרוב מצליחים להגיע לדיאלוג בין הגורמים ולעבוד 

 יחד על פי תפיסות התכנית.

 סיכום, דיון וכיווני פעולה . 4

 סיכום הממצאים על מאפייני בני הנוערא. 

 ערבים 37%-הם בנות ו 30%, 34-35מאוד בני  כמחצית מבני הנוער הם צעירים 

  המשתתפים ב"מעטפת" משתייכים לקצה רצף הסיכון של אוכלוסיית המטופלים בשירות המבחן

 לנוער, ומאופיינים על ידי רקע אישי ומשפחתי מורכב הכולל ריבוי בעיות ומצבי סיכון, כגון:

 ריבוי אירועים קשים במשפחה 

 ת סיכוןריבוי מצבי סיכון והתנהגויו 

 רקע עשיר של התנהגות מנוגדת לחוק 

  מנגד, במשפחתם של רבים מבני נוער בתכנית יש אדם בוגר אחד לפחות המהווה עבורם מודל

חיובי לחיקוי. כמו כן, רבות מהמשפחות הן בעלות כוחות, מאחר שזה  חלק מהשיקולים בקבלתן 

 לתכנית.

 סיכום נקודות החוזק של התכניתב. 

 בני הנוער ברמת העבודה עם

  ראיית המכלול של צורכי הנער והתאמת המענים לכל הצרכים, תוך בניית תכנית עבודה ייחודית

 לכל נער

 :ההגעה לבית הנער, שלה שלושה יתרונות בולטים 

  יצירת מסגרת נוחה ומותאמת למשפחה המאפשרת נוכחות רציפה 

 "העברת מסר למשפחה שהמערכת מתגייסת לטובתה ו"הולכת לקראתה 

 פשרות אבחון והבנה טובה יותר של מציאות חייו של הנערא 

 לא רק עם הנער אלא גם עם משפחתו  ומתמשכת אינטנסיבית התערבות 

 ההתערבות מבוססת על עקרון השותפות עם המשפחה 

  העבודה בצוות רב מקצועי, המאפשרת ראיית צורכי הנער מזוויות שונות וחיפוש מענים הולמים

 מגוונים

  משאבים המאפשרת חופש פעולה יחסי בהקצאתםתכנית עתירת 

 יצירת תחושה של הישג והצלחות ברמת הנער והמשפחה על ידי קביעת יעדים ומשימות בני השגה 
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  הרחבת מנעד אפשרויות ההתערבות לעומת תכניות אחרות 

  אף על פי שבמוקד ההתערבות עומדים הנער או הנערה, יש להתערבות השלכות משמעותיות על

  .המשפחה

 ברמת מערכת השירותים לנוער

 פיתוח מענה בתוך הקהילה לבני נוער הנמצאים בקצה רצף הסיכון 

  יצירת שיח משותף של שירות המבחן לנוער עם שירותים ביישוב, שהשפעתו מורגשת מעבר

 לגבולות התכנית

 סיכום הקשיים ביישום התכניתג. 

  ביותר של בני משפחה קרובה, בפרט קושי בגיוס גורמים בסביבה הטבעית מעבר למספר מצומצם

 הוריות.-במקרים של משפחות חד

 י שנה ויותר בתכנית. עברות לאחר חצ ביצעוכולל בני נוער ש ,קיום רצידיביזם במהלך התכנית

מהמחקר עולה כי רוב בני נוער אלה היו צעירים יותר, בעלי ריבוי גורמי סיכון. כמו כן, נראה כי 

תקופה ממושכת בתכנית גבוה יותר בקרב בני נוער שאבותיהם לא שיעור המבצעים עברות לאחר 

 היו עמם בקשר או שלא השתתפו בתכנית. 

 םמיהגוראחד  מהמקרים. נמצא כי בכמחצית סיום לא מתוכנן או שלא לפי עמדת אנשי המקצוע 

 היה ירידה במוטיבציה במהלך ההשתתפות. התערבותלא מתוכננת של ה הלהפסק יםהמשמעותי

 מספקת של חלק מבני הנוער ומשפחותיהם לסיום ההתערבות ולתקופה הראשונה, מיד  הכנה לא

 גם כאשר הסיום מוסכם על ידי אנשי המקצוע.  –אחרי הסיום 

  קשיים בשילוב גורמים ממערכת החינוך הפורמלית ומהמחלקות לשירותים חברתיים כשותפים

 ."מעטפת"קבועים ומשמעותיים בצוות 

 דיוןתובנות וסוגיות לד. 

 להלן מוצגות התובנות והסוגיות לדיון שעלו מהממצאים:

  הממצאים מההפעלה הראשונה של "מעטפת" בארץ  –חשיבות קיומו של גורם מוביל בשותפות

כלל ומוביל בראש התכנית ברמה הארצית. כאמור, בהפעלה  הצביעו על חיסרון בגורם מת 

יו את ניהול השותפויות ואת ניהול קיבל על מטה שירות המבחן לנוער הנוכחית של התכנית,

גורם התכנית כולה, ברמה הארצית ותוך מתן הכוונה וסיוע לרמה המקומית. השירות אכן מהווה 

 בבניית התשתית ובהכשרת כוח האדם והדבר תורם משמעותית להצלחתה.מוביל העוסק 

 וות חלופה אחת המטרות המוצהרות של התכנית היא לה –ביתי -"מעטפת" כחלופה לסידור חוץ

ביתי באמצעות מתן מענה אינטנסיבי ומקיף בתוך הקהילה. כאמור, -להוצאת הנער לסידור חוץ

ביתי. כמובן, עדיין נשאלת השאלה לאילו -עבור מרבית בני הנוער אכן נמנעה הוצאה לסידור חוץ

 בני נוער התכנית מתאימה ולאילו פחות. הממצאים יכולים לתרום לדיון מורכב זה. 
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 וני הפעולה כיוה. 

 מממצאי המחקר עולים מספר כיווני פעולה לעתיד:

 ל"מעטפת" שתקל על יישומה בשטח ועל הפצתה. " תכנית"תורת  כתיבת 

 ועל פי  ישובבי נסיבותעל פי ה גמישות לצד, ליבה עקרונות ועל אחיד קו על שמירה המשך

 המקרים הפרטניים.

 על עומסיא כבר פועלת, תוך התייחסות לשבהם ה ביישובים התכנית להרחבת ההיתכנות בדיקת 

 .מתאימים נוער בנילקושי באיתור ו שירותים ביישובה מערך

 בדיקת ואת ברמת היישוב  עבודת מטה מקדימה מחייבת ליישובים נוספים הרחבת התכנית

נכונותם של השירותים השונים לשתף פעולה עם התכנית. כמו כן יש לבחון את קיומו של מגוון 

 רוש להפעלת התכנית. המענים הד

  חיפוש דרכים לשיפור שיתוף הפעולה עם גורמים במערכת החינוך ועם המחלקות לשירותים

 חברתיים. 

 קבוצות הנחיית)בעיקר  רלוונטיים בתכנים המבחן קצינישל ו המתאמות של הכשרותה עיבוי 

 .(משפחות מולעבודה ו

  והסיום המוקדם  וער במהלך התכניתירידה במוטיבציה של בני הנה ההתמודדות עם דרכיחידוד

יותר מהמתוכנן של התכנית, שעל פי רוב מתרחש על רקע זה. חיזוק דרכי ההתמודדות עם תופעת 

הרצידיביזם במהלך התכנית, שאפיינה חלק לא מבוטל מבני הנוער, תוך חשיבה על אופי העבודה 

 הנדרש עם בני הנוער והמשפחות המצויים בקבוצת סיכון לתופעה.  

 ושקילת המשך הליווי במתכונת מצומצמת לאחריו.  סיום ההתערבותתהליך  הבניית 

  חידוד קריטריונים לבחירת בני הנוער המתאימים לתכנית על בסיס למידה מהניסיון והידע

 המצטברים על המאפיינים שהובילו להצלחת ההתערבות. 

 הן לנער והן למשפחה.  ,הארוך לטווח התכנית תרומות בדיקת המשך 

 .הפצת עקרונות התכנית לשירותים ולתכניות נוספות 

הממצאים נידונו בוועדת ההיגוי למחקר, בהשתתפותם של נציגים מהנהלת שירות המבחן לנוער 

ומאגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בשירות המבחן לנוער 

נבחנת  אגף לנוער, צעירים ושירותי תקוןב ממשיכים ללמוד את הממצאים כדי לשפר את התכנית.

  .הפצת המודל לאוכלוסיות יעד נוספות של האגף
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 דברי תודה 

 .המחקר בביצוע שעזרו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה

שפתחו בפנינו את ביתם, על כך ם ההוריללבני הנוער ו לב מקרב להודות ברצוננו ובראשונה בראש

 הייחודית כמשתתפים בתכנית.  םמבטו להבין את נקודת יעו לנהתראיינו למחקר וסי

מילאו שאלונים מקיפים על ש, שרואיינו והמבחן ולקציניהמבחן לקצינות , תודה למתאמות ולמתאם

אודות בני הנוער שהשתתפו בתכנית, ועשו זאת ביסודיות ובפתיחות רבה. המידע שסיפקו לנו סייע 

תודה לראשי הצוותים  ,כמו כן בודה במסגרת התכנית.בהבנה לעומק של תהליך ה"מעטפת" ושל הע

 איסוף השאלונים.סייעו בהפצת ובשהמבחן לנוער בשירות 

ההיגוי של לחברי ועדות שירותים השונים, , משתתפי "מעטפת" מהלכל אנשי המקצועאנו מודות גם 

את לנו להכיר שהתראיינו ואפשרו לבעלות התפקידים בשירות המבחן לנוער התכנית ברמה היישובית ו

 העבודה בתכנית.על מבט הנקודות מגוון 

ב אלון, לשעבר ולמיר טלי סמואל, מדריכה וראש צוות בשירות המבחן לנוער בירושליםלתודתנו 

גיבוש בשלבי המחקר הראשוניים ובבהיכרות עם התכנית סיוען מתאמת "מעטפת" בירושלים, על 

 שאלוני המחקר.

למחקר, תכנון והכשרה בכיר באגף  תחום מחקר נהלמיוסף אהרונוב, תודה לחברי ועדת ההיגוי: לד"ר 

ולורדה רפפורט,  לאפי ברוור, מנהל שירות המבחן לנוער, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

עוד אנו . במהלך המחקר חשובותההערות הליווי ועל ה, על מפקחת ארצית בשירות המבחן לנוער

עם על יצירת החיבור התובנות ועל על המידע ולמען המחקר,  ה, על התגייסותמודים לורדה רפפורט

 . השטח

 תודה ר:המחק של השונים בשלבים סייעו אשר, ברוקדייל מכון-וינט'ג-במאיירס נוותילעמית תודות

 החשובות הערותיה ועל המחקר ליווי על – ולנוער לילדים אנגלברג מרכז מנהלת, נבותלמרים  רבה

הדוח וללסלי קליינמן על  ענת ברבריאן על עריכתתודה לגהה והעימוד. מתוק על הה-ולרויטל אביב

 ההכנה לדפוס.
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