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ישראל מדינת
 והרווחה העבודה משרד
 והכשרה תכנון למחקר, האגף

למחקר המחלקה

 בחקד״ל גיוינט-מכון
ולנוער לילדם המו־מ

 תקון ושירותי נוער לקידום אגף
הנוער לשיקום השירות

המפתנים הערכת

מסכם מחקר דוח

גבעון סיגלית כהן־נבות מרים

 עורכי והרווחה. העבודה משרד עם חוזה בעקבות נערן בזה המדווח הסקר
 את לבטא מעודדים ממשלתי, במימון זה מסוג פרויקטים המבצעים הסקר

 והדעות ההשקפות אן חופשי. באופן הפרויקט במהלך המקצועי שיפוטם
והרווחה העבודה משרד של הרשמית למדיניות זהות בהכרח אינן

1998 אפריל ירושלים תשנ״ח ניסן



 ולנוער לילדים המרכז ברוקדייל. בג׳וינט-מכון ולנוער לילדים המרכז במסגרת מתפרסמת זו "עבודה
 את לקדם היא המרכז מטרת ישראל. וממשלת הג׳וינט בחסות ברוקדייל, במכון 1995 בשנת הוקם

 פעילה הפצה יישומי, מחקר הכוללת תכנית באמצעות וערבים יהודים נוער ובני ילדים של רווחתם
מנהיגות." ופיתוח בשדה תכניות ולמפתחי מדיניות לקובעי ייעוץ וידע, מידע של

 לגרונטולוגיה ברוקדייל ג׳וינט-מכון
וחברה אדם והתפתחות

13087 ת״ד
91130 ירושלים

 02-6557400 טלפון:
02-5612391 פקס:



ונוער ילדים בתחום ברוקד״ל גיוינט-מכון של נוספים פרסומים

 ז׳וסלין טרכטנברג, סילביה כהן, מרים קליימן, ליאת בן-רבי, דליה ארונין, היידי דולב, טלל
.97-83מ- ותכביות. מחנקת סקירת בישראל: מער1 ילדי□ יואל. וביאנקה לוי

 .14 גיל עד לילדים פפטיות בתשע ר^וזערסת ודרכי הילדים צורכי הערכת ברנע. ונטע דולב טלל
.96-262דמ-

 במבט סיכון והתנהגחת ת1בר׳א חברתית, חה1ח בישראל: □ער רהב. וגיורא קני דפנה הראל, יוסי
.97-47פמ- .*ס1בעלא

 מסכם חח הודםן: בסערכת אתיופיה יוצאי תלמידי□ השתלבות בוזגלו. ומילי נועם גילה ליפשיץ, חן
.97-299דמ- •שילובים•. פרויקט של הערכה למחקר

 בבאר סקיפ״ם תיסנ״ם בבתי-ספר הכמן בכיומת “החדשה התסן •סביבת פרויקט הערכת כהן. מרים
.96-253דמ- (.1993/94 - )תשרד ראשונה פעילות משנת ממצאי□ :1 חח שבע:

 בבאר מקיפים ת״םניי□ בבתי-ספר הכמן בכית™ החדשה" וזדנון •סביבת פרויקט הערכת כהן. מרים
.97-282דמ- (.1994/95 - )תשרה שנייה פעילות משנת ממצאי□ :2 חח שבע:

 להצט״חת צרכים ואורכת פרימק. וחנה דולב טלל שנור, יצחק סנדלר-לף, אביטל נאון, דניז
.97-82מ- המיוחד. בחינון

02-6557400 טל: ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



תקציר
 לחיי הכנה ע□ עיוניים לימודים המשלבות חינוכיות-טיפוליות יומיות מסגרות הן המפתן מסגרות
 הרגילה, החינוך למערכת להסתגל יכולים שאינם 18 עד 12 גילאי נוער לבני מיועדות הן עבודה,

 את למנוע היא המפתנים מטרת כלשהי. חינוכית מסגרת ללא להישאר גבוה בסיכון והנמצאים
 מיומנויות רכישת מבחינת האפשר ככל תקין לתפקוד להביאם החינוך; ממערכת החניכים היפלטות
 לעבריינות, הידרדרותם את ולמנוע חברתיים; וכישורים מקצועיים כישורים עבודה, הרגלי לימודיות,

 הכוללת תכנית במפתנים מופעלת אלו מטרות להשיג כדי ולשוטטות. ואלכוהול לסמים להתמכרות
 ופעילויות מורים־מחנכים, עם עיוניים לימודיים מקצועיים, מדריכים בהדרכת מלאכה בבתי התנסות
 במגזר 32 מהם נוער, בני 2,400מ- ביותר המטפלים מפתנים 37 כיום קיימים בארץ אחרות. מגוונות
 והרווחה, העבודה משרד נוער, לשיקום השירות על-ידי מופעלים המפתנים הערבי. במגזר 5ו- היהודי

 בשיתוף הופעלו הם המחקר בזמן והרווחה. העבודה משרד בפיקוח המקומיות הרשויות על-ידי או
 )שירותי שח״ר לאגף החינוך במשרד האחריות עברה וכיום החינוך, משרד של מיוחד לחינוך הגף עם

הכללי. הפדגוגי במינהל ורווחה( חינוך

 מתמודדים החינוך, מערכת בשולי הנמצאים נוער לבני בסיוע העוסקים רבים מקצוע לאנשי בדומה
 הנערים של הצרכים למגוון הולמים מענים במתן הכרוכים הקשיים עם במפתנים המקצוע אנשי גם

 להיטיב עלימנת הננקטים המאמצים ממכלול כחלק נערך כאן מדווח עליו המחקר האלה. והנערות
המפתן. במסגרת הניתן השירות את

 טיפול. ומתן ניהול של שונות ברמות המפתנים להפעלת האחראים את לשרת כועד ההערכה מחקר
 מענה מהוות אכן במפתנים הניתנות ההתערבויות בה המידה על לעמוד היא המרכזית מטרתו

הבאות: במטרות המחקר עוסק מפורט, באופן להתקדמותם. ומביאים החניכים, לצורכי הולם
שונים; בתחומים צורכיהם וזיהוי המפתנים חניכי אוכלוסיית אפיון (1)
המפתן; במסגרת לחניכים הניתנים המענים מגוון ותיאור המפתנים של הפעולה דפוסי בחינת (2)
 )א( ובעיקר: שונים, בתחומים לחניכים ביחס המפתנים מטרות מושגות שבה המידה בחינת (3)

 בוגרי הכשרת )ב( אחרות; ממסגרות שנפלטו נוער לבני ותעסוקה לימודים מסגרת מתן
 קידום )ג( מהמסגרת; היציאה לאחר חברתית והסתגלות תעסוקה להמשך המפתנים

 הסתגלות על המצביעה התנהגות ובמיוחד החניך, של הרגשי והמצב החברתית ההתנהגות
 והתנהגות הישגים לרבות - לימודי בתפקוד החניכים קידום )ד( סדיר; ביקור כגון למסגרת,
המקצועית. בסדנה וגם העיונית בכיתה גם לימודית,

 שהיו המפתנים 34מ- מידע נאסף הפעולה, ודפוסי המפתנים של החינוכית-טיפולית הגישה לבחינת
 התוצאות לבחינת וכן וצורכיהם, החניכים מאפייני לבחינת הנתונים. איסוף במועד בארץ קיימים

 בתקופת נבחרים מפתנים בשישה שביקרו חניכים 546 על מידע נאסף החניכים, לגבי שמתקבלות
 נאסף החניכים על המידע מפתנים. של שונים סוגים לייצג על-מנת נבחרו המפתנים ששת המחקר.

 לאחר שנה כחצי מהמפתנים שיצאו חניכים על מידע גם נאסף שנתיים. במשך זמן נקודות בשלוש
 חלופיות כמסגרות זוהו אשר נוער, מרכזי בשני שלמדו תלמידים 98 על מידע נאסף בנוסף, שעזבו.

 נקודות בשתי נאסף הנוער מרכזי תלמידי לגבי המידע דומים. צרכים בעלי נוער בני הן גם המשרתות
 חניכי התקדמות עם הנוער במרכזי התלמידים של התקדמותם של השוואה ובוצעה שנה, במשך זמן

המפתנים.



המחקר: ממטרות אחת כל לגבי שהתקבלו הממצאים עיקרי סיכום להלן
שונים בתחומים וצורכיהם המפתנים חניכי אוכלוסיית מאפייני .1

 הצוות אנשי ישיר. באופן עמם העובדים המפתנים צוות מאנשי נאסף החניכים מאפייני על המידע
 הסובלות ובמשפחות (,22%) חד-הוריות במשפחות גדלים החניכים מבין גבוה שיעור כי מדווחים
 ממוגבלות הסובל לפחות אחד הורה יש 30%לכ- (.30%) דיור מבעיות או (,65%) כלכלית ממצוקה

 נפש, מחלות פיגור, )נכות, כהורה תפקודו על להשפיע העלולות החברתי, בתפקוד מבעיות או
 ההורים מצד פיזית אלימות על דווח ילדים, של ניכרים שיעורים לגבי עבריינות(. או התמכרויות

 מכלל 13%) פיזית הזנחה על או מהבנות(, 16%) מינית להתעללות חשד על מהחניכים(, 19%)
 אלימות המשפחה: ביחס חמורה בעיה על דווח מהחניכים 20% לגבי דבר, של בסיכומו החניכים(.

קשה. הזנחה או מינית התעללות פיזית,

 (40%)כ- בינונית כלל בדרך היא החניכים של האינטליגנציה רמת פסיכולוגיים, מדוחות מידע על-פי
 קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי הם החניכים מבין משמעותית קבוצה (.30%)כ- נמוכה או

 החניכים ומחצית (70%) המיוחד החינוך של שונות במסגרות בעבר למדו החניכים מרבית (.24%)
 לימודית ממסגרת מנותקים היו (34%) רבים חניכים מיוחד. חינוך של ממסגרת ישירות למפתן עברו

למפתן. כניסתם שלפני בשנים כלשהי

 החניכים מרבית של שהתנהגותם מראים במפתן החניכים של והתנהגותם תפקודם לגבי הממצאים
 מוטיבציה היעדר של בבעיות מתאפיין העיוניים בלימודים תפקודם תקינה. היא ובסדנאות בכיתות
 א׳- כיתות של ברמה הם (25%)כ- החניכים מבין ניכר שיעור המורים, הערכת על-פי יוזמה. והיעדר

 פערים על מעיד זה דבר ד׳. כיתה עד של ברמה הם 60%כ- הכל ובסך שונות, יסוד במיומנויות ב׳
מהחניכים. ויותר מחצית בקרב גילם, לבני ביחס יותר ואף שנים 6כ- של לימודיים

 של ביטויים עברייני. באירוע מעורבים היו החניכים מבין 12%ש- מצאנו ההתנהגות בעיות בתחום
 ציונים קיבלו מהחניכים 40% מעל החניכים. מקרב מבוטל לא מיעוט לגבי דווחו אלימה התנהגות
 בעיות על המעיד המדריכים, על-ידי שמילא (CBCL) אכנבך ע״ש המדד על-פי הקליני״ ב״תחום

מקצועית. טיפולית התערבות הדורשות רגשיות, ובעיות התנהגות

 טיפולית גישה עם למסגרת המפתנים חניכי זקוקים שבאוכלוסייה כך על מצביעים הממצאים
 בעיות במשפחה, בעיות יש מהם לרבים וליכולתם. להישגיהם במיוחד המותאמת לימודים ותכנית
 הטרוגנית באוכלוסייה שמדובר נראה זאת, עם והתנהגותיות. רגשיות ובעיות הלימודים, בתחום
 של ולהיקפן אינטליגנציה לרמות בנוגע במיוחד התלמידים, בין מאוד רבה שונות נמצאה מאוד.
 הולמים מענים למתן בהיערכות מורכב אתגר בפני עומדים שהמפתנים עולה מכאן התנהגות. בעיות

ומגוונים. רבים כה לצרכים

הניתנים והמענים הפעולה דפוס׳ .2
 כל ולעובדי למנהלי שהועברו שאלונים באמצעות נאסף המפתנים של הפעולה דפוסי על מידע

 שבמדגם. המפתנים בששת לחניכים הניתנים המענים על פרטני מידע נאסף בנוסף, בארץ. המפתנים
 החניכים. צורכי לגבי בפועל שנמצאה התמונה עם אחד בקנה עולה השירות של המקצועית הגישה

החניכים. לקידום הנוגע בכל מאוד וכוללניות מקיפות מטרות לעצמו מגדיר נוער לשיקום השירות



 באמצעות כללי חברתי שיקום חינה והצוות המפתנים מנהלי על-ידי שמבוטאת העיקרית המטרה
 הענקת של ספציפיים יעדים כוללת זו מטרה בחברה. כבוגרים נורמטיבי לתפקוד כישורים הקניית
 ורכישת יסוד השכלת השלמת שולית(, להתנהגות והידרדרות שוטטות )ומניעת לימודית מסגרת
 המפתנים וצוותי ממנהלי שנאסף במידע המתבטאת המקצועית הגישה כי נמצא עבודה. הרגלי
 כי נמצא כללי, באופן נוער. לשיקום השירות הנהלת על-ידי המתוארת זו עם אחד בקנה עולה

 בתפיסות שונות נמצאה ואולם החניכים, את לקדם האפשרות לגבי אופטימיים והמנהלים העובדים
השונים. במפתנים העובדים

 לאור האוכלוסייה. צורכי של רב-הממדיות את תואמים המסגרות לרשות העומדים המשאבים
 בשלושה החניכים לצורכי מענה לתת המסגרת על כי עולה, במפתנים הקיימת המקצועית הגישה

 המורכבים המפתנים צוותי הרגשי-טיפולי. והתחום המקצועי התחום הלימודי, התחום תחומים:
 חינוכיים )יועצים טיפולי צוות וכן מקצועיים מדריכים מורים, - שונים מתחומים מקצוע מאנשי

 תוך בין־מקצועית צוות עבודת מאפשרים - פסיכולוגים( גם בודדים ובמקרים סוציאליים, ועובדים
 בארץ המפתנים כלל בין שונות של רבה מידה נמצאה שונים. בתחומים הילדים לצורכי התייחסות
 21%ב- כלשהו טיפולי צוות איש של היעדרו במיוחד בולט בפועל. לרשותם העומדים במשאבים

 טיפולית התערבות באמצעות רגשיים לצרכים מענים לתת הללו המפתנים יכולת בארץ. מהמפתנים
 על המלמדים הממצאים האחרים. הצוות חברי על-ידי רק להתבצע ויכולה מוגבלת, היא מקצועית

 בצוות הצורך על בבירור מצביעים מקצועית, טיפולית להתערבות זקוקים מהחניכים שרבים כך
טיפולי.

 בעבודה רב וותק רב מקצועי ניסיון ובעלי משכילים על-פי-רוב הם במפתנים הצוות חברי ככלל,
 בעלי הם בסדנאות המדריכים גבוהה. ברמה מקצועית מיומנות להם להקנות העשוי דבר במפתן,
 הטיפוליים הצוותים חברי לעומתם, הצוות. חברי משאר יותר ותיקים הם אך יותר נמוכה השכלה
 פחות הם כלל בדרך אך במיוחד, גבוהה השכלה בעלי הם בעיקר( ויועצים סוציאליים )עובדים
הצוות. חברי משאר ותיקים

 למשרת חניכים 15 עד )על-פי-רוב נמוך הוא החניכים למספר והמדריכים המורים מספר בין היחס
 הכיתה מחצית עם עובדים המדריך או המורה כלל שבדרך העובדה לאור במיוחד מדריך(, או מורה
החניכים. למספר יחסית מצומצם היקפו טיפולי, צוות קיים בהם במפתנים בלבד.

 לחניך פרטנית התייחסות וכן משותפת רב-מקצועית עבודה מאפשר במפתנים העבודה תהליך
 הגורמים כמו-כן, צאתו. עם אחריו והמעקב למענו האישית העבודה תכנון קליטתו, אופן באמצעות

 מדגישים החינוך, ממערכת והן הרווחה ממערכת הן למפתן, הילדים בהפניית המעורבים הרבים
 תהליכים של יישומם במידת רבה שונות נמצאה זאת, עם האוכלוסייה. צורכי של ההטרוגניות את

לגביהם. מיושמים השונים שהמנגנונים החניכים ובהיקף השונים, במפתנים אלה

 בבתי ההתנסות עיוניים. ובלימודים בסדנאות מקצועית בעבודה מתרכזת במפתנים הפעילות עיקר
 להעניק נועדה היא המפתנים. תכנית של ייחודי היבט הינה אמיתית יצרנית עבודה עם המלאכה
 המיוחד החינוך במערכת העבודה שיטות לעבודה. צאתם לקראת משמעותית התנסות לחניכים



 עם ילדים של במקרה כנדרש אחד, לכל המותאמת לימודים תכנית והכנת אישי אבחון מדגישות
 לעבודה מוקדש במפתן ביותר הרב השעות מספר כי מצאנו רציניים. פערים שצברו מרובים צרכים

 המפתנים מרבית השירות. שהציב המטרות עם אחד בקנה העולה דבר בסדנאות, מקצועית
 את לקדם שנועדו מיוחדות תכניות מפעילים וכמחציתם העשרה חוגי של מגוון מקיימים

החניכים. של והחברתית האישית ההתפתחות

 שיחות באמצעות הינה טיפולית להתערבות ביותר הרווחת הדרך טיפולי, צוות קיים בהם במפתנים
 ומחציתם קבוצתית בעבודה גם עוסקים הטיפולי הצוות אנשי כמחצית הנוער. בני עם אישיות
 בדרך הורים, עם קשר מקיימים המפתנים כל כמעט הכיתות. עם רגשיים נושאים על בעבודה עובדים

 נעשה בהורים ישיר טיפול בית. וביקורי מידע למסירת שיחות הורים, אסיפות באמצעות כלל
 למורים למנהלים, ייעוץ מתן היא הטיפולי הצוות של נוספת עבודה דרך בלבד. בודדים במפתנים

 הרווחה בתחום הן רבים, וקהילה מטה גורמי לבין המפתן בין פעולה שיתוף מתקיים ולמדריכים.
 הניתנים והמענים העבודה מתהליך כחלק הקיימים המנגנונים כמכלול, החינוך■ בתחום והן

 נמצאה זאת, עם זו. לגישה בהתאם הנוער, לבני פרטנית והתייחסות רב-מקצועית גישה מאפשרים
והתכנית. העבודה תהליך של שונים מרכיבים של הביצוע במידת המפתנים בין שונות של רבה מידה

 הממצאים לחניכים. הניתנים המענים של מעמיקה בדיקה התאפשרה למדגם שנבחרו המפתנים בששת
 הניתנים המענים שונים. מקצועיים כלים על המתבססת החניכים למען מקיפה פעילות על מצביעים
 כרבע למשל, בלבד. מהחניכים לחלק דיפרנציאלי באופן ניתנים מהם ורבים מגוונים, הם לחניכים

 חברתיות בתכניות השתתפו מהחניכים כשני-שלישים 1היל״ה, בתכנית השתתפו במדגם מהחניכים
 המפתן צוות בין מגעים היו כמו-כן טיפולי. גורם באמצעות ישיר טיפול ניתן לשני-שלישים מיוחדות,

מהמפתן. יציאתם לאחר בשנה מהמפתן שיצאו מהחניכים כשני-שלישים לבין

 החינוך, במשרד נוער לקידום השירות על־ידי שפותחה מובנית, לימודים תכנית היא ה היל תכנית
 התכנית לימוד. שנות 10 או 9 ,8 סיום על החינוך משרד מטעם פורמלית תעודה קבלת ושמאפשרת

המחקר. עריכת בזמן ניסיוני באורח מהמפתנים לחלק הוכנסה

 לחניכים. המענים מתן בדפוסי שונות של מסוימת מידה נמצאה במדגם שנכללו המפתנים בין גם
 בא אשר בסדנה, מקצועית התנסות לעומת עיוניים לימודים על בדגש בהבדל להבחין ניתן ראשית,

 בחלק שמופעלות תכניות ישנן בסדנה. או בכיתה פעילות בין החניכים זמן בחלוקת ביטוי לידי
 המפתנים, שישה מתוך בארבעה המחקר בזמן שהופעלה היל״ה תכנית למשל, בלבד: מהמפתנים

 המפתנים בכל שניתנים מענים לגבי גם השישה. מתוך בחמישה שהועברו מיוחדות ותכניות
 הנוער בני בקרב השונים המענים של הכיסוי בהיקף משמעותיים הבדלים נמצאו שבמדגם,

 לבין 44% בין השונים במפתנים נע היל"ה בתכנית שהשתתפו החניכים שיעור למשל, ולמשפחותיהם:
 האחוז כאשר מהחניכים, 65%ל- ניתן הסוציאלית העובדת או היועצת של ישיר טיפול השתתפות. אי

 4% בין נע זה שיעור כאשר שוטף, ליווי ניתן מהיוצאים 19%ל- .89%ל- 36% בין נע השונים במפתנים
 נאספו בה השנה במהלך נעשו החניכים במשפחות בית ביקורי אחד. במפתן 48%ל- מפתנים בשני

 אחר. במפתן מהבתים 80%ל- ועד מפתנים בשני מהבתים 40%מ- מהמשפחות: 56% אצל הנתונים
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 והמנהלים העובדים מרבית חיובי. ארגוני אקלים קיים המפתנים במרבית כי עולה מהממצאים
 פעולה שיתוף של רבה מידה ועל בעבודתם, וסיפוק אוטונומיה יצירתיות, של רבה מידה על הצביעו
 ומיעוט המנהלים כמחצית כתומך. המנהל את תופסים העובדים מרבית בנוסף, צוות. ועבודת

 אצל רבה שביעות-רצון גם נמצאה החיובי, האקלים לצד בעבודה. יתר עומס על הצביעו מהעובדים
 חשוב העבודה. לתוכן בנוגע ובעיקר כללי, באופן במפתן לעבודתם בנוגע והמנהלים העובדים מרבית

 בין רבה שונות נמצאה שביעות-רצון, של והן ארגוני אקלים של הן הללו, הנושאים בכל כי להדגיש,
השונים. המפתנים

 הן - נעימה שהיא כללית, חברתית אווירה על למדנו במדגם המפתנים במרבית שבוצעו מראיונות
 כל והבוגרים. החניכים וגם המפתנים, עם העובדים והרשויות הפיקוח מאנשי הן הצוות, מאנשי

 ופועלת נוער בני של יחסית קטן מספר לומדים בה המסגרת, של גודלה כי לספר ידעו המרואיינים
 ליחיד. ורגישות "אינטימיות" תחושת למסגרת מעניק מקצוע, אנשי של יחסית מצומצמת קבוצה

 החניכים עם העבודה דרך את ומדגישים המסגרת של זה היבט לחשיבות מודעים הצוות אנשי
 אי תחושת על סיפרו החניכים זאת, עם השיקום. בתהליך משמעותי כמרכיב והאוהדת התומכת

במפתנים. ללימודים המתלווה מהסטיגמה נחת

 הובעה במדגם, המפתנים בששת העומק בדיקת במסגרת שבוצעו בראיונות הניתנים. המענים הערכת
 המקצוע אנשי על-ידי והן בהם, הפועלים הצוות אנשי על-ידי הן המפתנים, לעבודת רבה הערכה
 לתגבור הקוראים קולות גם נשמעים זאת, עם איתם: העובדים המקומיות וברשויות הפיקוח ברמות

 למסגרות המסיימים את יותר טוב להכשיר על-מנת וזאת בסדנאות, והן העיוניים הן הלימודים,
פורמליות. חיצוניות בתעודות לזכות להם לאפשר ועל-מנת מכן, לאחר עיסוק

 זקוק שהנוער נוספים שירותים לציין נתבקשו הטיפולי הצוות כשאנשי □ספים. שירותים על המלצות
 הצרכים למרות זאת, מאוד. בודדים ובמקרים מעטים שירותים רק ציינו כיום, מקבל אינו אך להם,

 והקשיים השירותים, מתן בהיקף המפתנים בין שקיימת הרבה השונות החניכים, של המרובים
 מנהלי גם התכנית. למיצוי עד במסגרת בהחזקתם ואף בעיותיהם, בצמצום החניכים, בקידום

הקיימות. האדם כוח משרות של היקפן הגדלת את לבקש מיעטו המפתנים

המפרעים מטרות מושגות שבה המידה .3
 של מרכזי יעד מהמערכת. לרז׳פלטות גבוה בסיכון הנוער לבני לימודית מסגרת במתן המפתן הצלחת )א(

 הושג היעד שאכן מלמדים הממצאים אלה. ונערות לנערים לימודית מסגרת הענקת הינו המפתנים
 מעל נשארו ומחציתם שנה מעל במסגרת נשארו 78% במפתנים: שנקלטו הנוער בני מרבית לגבי

 (,58%) הקודמת הלימודים ממסגרת נפלטו שהם משום למפתנים הגיעו הנוער בני מרבית שנתיים.
 הצליחו האחרות, במסגרות קשייהם אף שעל מראה מהמפתנים נפלטו מיעוטם שרק והעובדה

 אחרונה ביטחון כרשת המפתנים משמשים בכך, לימודית. במסגרת רבים נערים להחזיק המפתנים
נועדים. הם שלשמה

 גם ללימודים המשיכו שנבדקו, מהשנים אחת בכל החניכים. במצבת רבה תנועה ישנה זאת, עם
מהיוצאים אחוז ושישה שלושים עזבו. מהם 40%ס ואילו מהחניכים, 60%כ- מכן שלאחר בשנה



 היו או לימודיהם, תכנית את שהשלימו בגלל עזבו מהיוצאים 19% ועוד ,18 לגיל בהגיעם עזבו
 מהיוצאים 44%) היוצאים שאר הצוות. להערכת יותר, גבוהה ברמה לבית-ספר לעבור מסוגלים

 במפתן שביעות-רצון חוסר מצביעות.על שרובן אחרות, סיבות בגלל עזבו החניכים( מכלל 18%וכ־
 כמחצית וכר(. עניין חוסר משמעת, בעיות ריכוז, קשיי רבות, )היעדרויות הסתגלות .קשיי או

 של יוזמה זו היתה היוצאים כמחצית ולגבי משפחתם, דעת על או עצמם דעת .על עזבו היוצאים
החניך. עם יחד הצוות של או אחר, מקצועי גורם או הצרות

 הטיפולי הצוות מאנשי שנאסף ממידע המפתן. עזיבת לאחר היוצאים עברו שאליהן ק1העיס מסגרות )ב(
 במסגרות נקלטו היוצאים מרבית כי למדנו, מהמפתן החניך יציאת לאחר הראשונה במהלך.השנה

 שביעות חוסר בגלל מהמפתן שיצאו ונערות נערים שגם הדבר, משמעות אחרות. נורמטיביות עיסוק
 המסגרת סרג כצפוי, אחרת. נורמטיבית לעיסוק במסגרת על-פי-רוב נקלטו הסתגלות, קשיי או רצון

 עבודה במקומות להיקלט נטו ומעלה 18 בני מסיימים השונות. הגיל בקבוצות שונה ביותר הנפוץ
 כלל בדרך עברו יותר הצעירים והיוצאים עבודה, במקומות בעיקר נקלטו 17 בגיל יוצאים בצה״ל, או

 בהבאת המפתנים של חשוב הישג על ללמד כדי יש אלה בממצאים אחרות. לימודיות למסגרות
 קבוצה של כל-כך הבעייתיים הכניסה נתוני לאור וזאת קונסטרוקטיבית, המשך למסגרת הנוער בני
 ועם המשפחה עם וביחסים ההמשך מסגרת בנושאי התמקדו היוצאים של העיקריים הקשיים זו.

יחסית. מעטות וכו׳( שוטטות )עבריינות, חמורה חברתית פתולוגיה של תופעות החברים.

 מתחת מהיוצאים שרבים ראינו ראשית, מהמפתן. היוצאים לגבי שונות שאלות מעלים הנתונים
 לגבי במיוחד מדאיג הדבר לימודיהם. את להמשיך במקום .העבודה, לשוק ישירות פנו 18 לגיל

 יציאתם לאחר חודשים שישה שנית, (.16-15 )גילאי הצעירות הגיל בקבוצות לעבודה שפנו החניכים
 זה שיעור היוצאים, מכלל כאחוז קבוע. עיסוק מסגרת באף מהחניכים 13% נקלטו לא מהמפתן

 העולים - מסגרת ללא להישאר במיוחד גבוה סיכון בעלי חניכים זוהו אולם, למדי. נמוך (13%)
.17 בגיל והיוצאים החדשים

 ברמה כלל, )בדרך אחרת שיקומית או לימודית למסגרת עברו מהמסיימים 46% שבסך־הכל נמצא
 יותר, גבוהה לימודים למסגרת לעבור כדי המפתנים את עזבו מהחניכים אחוזים שישה דומה(.
 לימודים למסגרת עברו מהחניכים 26% עוד הרגילה. החינוך במערכת חזרה להיקלט כדי כלומר,
 בעיות עם בנוער לטיפול המיועדות אחרות למסגרות עברו נוספים 14%ו- דומה ברמה אחרת

 הלימודית בקריירה אחרונה תחנה המפתנים משמשים לפעמים רק כי למדים, אנו מכאן מיוחדווץ.
 למפתן, המגיעים והנערות מהנערים חלק לגבי בלתי-הפיך. דבר איננו למפתן והמעבר הנערים, של

 במערכת מסוימת גמישות על מצביע הדבר נוספת. לימודית למסגרת מעבר זו מסגרת משמשת
 לדאוג שואפת זו גישה המפתנים. של חינוכית-טיפולית גישה בכך ומתבטאת הכוללת, השירותים
 אם הייחודיים, לצורכיהם יותר אולי שיתאימו והנערות, מהנערים לחלק חלופיות מסגרות למציאת

 כראוי נקלטו לא שהם משום ואם אחרת, במסגרת להיקלט .מסוגלים אלה נוער שבני משום
במפתן.

 הצוות אנשי ידעו לא התכנית השלמת לפני או 18 גיל לפני שעזבו מהיוצאים ניכר אחוז לגבי
 רבה במידה קשר על שומרים הצוות אנשי זאת, לעומת מהמפתן. יציאתם לאחר מצבם מה הטיפולי



 מפתיע, אינו זה ממצא התכנית. השלמת לאחר או ,18 בגיל המפתן את שעזבו היוצאים עם יותר
 בה נקלטו ולא מהמסגרת שבעי-רצון היו שלא בגלל עזבו הסיום לפני שיצאו מהחניכים רבים כי

היטב.

 והנערות מהנערים רבים מקבלים. שהם הפורמליים הלימודיים והתוצרים היוצאים של הלימודיים ההישגים )ג(
 הגיעו מהמפתן ליציאתם בסמוך למדי. נמוכה עדיין יסוד במיומנות כשרמתם. המפתן את עזבו

יסוד. במיומנויות ד׳ כיתה עד של הישגים לרמת המסיימים כמחצית

 שונות, תעודות לימודיהם את המסיימים מקבלים במפתן חינוכיות,,גם במסגרות שמקובל כפי
 לימוד שנות 12 על תעודה 18 לגיל שהגיעו הבוגרים כל מקבלים ככלל, הישגיהם. לרמת בהתאם
 לזכותם יכולה בהן שההצלחה חיצוניות לבחינות גם ניגשים לכך, שמסוגלים חניכים בנוסף, במפתן.
 לימודיהם, תכנית את השלימו או 18 לגיל שהגיעו מהיוצאים 20% כי נמצא פורמלית. בתעודה
 להישגים והמתייחסת החינוך משרד על-ידי המוענקת היל״ה תעודת קיבלו הצוות, להערכת

 העבודה משרד על-ידי המוענקת מקצועי לסיווג תעודה קיבלו מהם 9%ו- העיוניים, בלימודים
 49%ו- היוצאים מכלל 30% בסך־הכל המקצועית. בהכשרה להישגים והמתייחסת והרווחה,

 חיצונית. פורמלית תעודה קיבלו לימודיהם, תכנית את השלימו או 18 לגיל שהגיעו מהיוצאים
 50%כ- עד 20%)כ- היוצאים בקרב התעודות מקבלי לאחוז בנוגע המפתנים בין רבה שונות נמצאה

השונים(. במפתנים היוצאים מכלל

 הניסיון מלבד ובלימודים. ותברתית רגשית בהסתגלות במפתן לימודיהם במהלך החניכים התקדמות )ד(
 הנוער שבני רבים בתחומים החניכים להתקדמות להביא גם המפתן שואף המסיימים, את להכשיר

 ובעיות תוקפנית התנהגות של ובעיות סדיר ביקור של בעיות צמצום במיוחד: בהם מתקשים
 יסוד במיומנויות וקידומם החניכים של והחברתית הרגשית ההסתגלות הגברת התנהגות,

 הלימודים שנת בתחילת החניכים של התפקוד רמת בדיקת ובסדנה. בכיתה לימודית ובהתנהגות
 במשך תפקוד רמת אותה על החניכים מרבית שמרו שנבדקו התחומים ברוב כי הראתה ובסיומה

 שנבדקו מהתחומים אחד בכל החניכים: בקרב שונות על גם מצביעים הנתונים זאת, עם השנה.
 השתפרו מהחניכים 11% למשל, נסוגו. וחלקם משמעותי באופן התקדמו מהחניכים שחלק מצאנו

 בתחום משמעותית נסיגה חלה מהם 24% לגבי ואילו השנה, במהלך משמעותי באופן סדיר בביקור
 משמעותי באופן התקדמו מהחניכים 10%כ- תוקפנית, והתנהגות התנהגות לבעיות בנוגע זה.
 העברית במקצועות יותר או אחת כיתה של ברמה עלו מהחניכים 30% השנה במהלך נסוגו. 10%וכ-
 עלייה מהחניכים 30% הפגינו בחשבון מיומנויות לגבי גם יותר(. נמוכה ברמה תפקוד גילו 18%)ו-

נסוגו. מהחניכים 13% רק ואילו תפקודם, ברמת משמעותית

 הידרדרות שנמנעה כך על מצביע שנבדקו, ההתנהגותיים בתחומים נסוגו מעטים שרק הממצא
 שרק העובדה זאת, עם למפתן. כניסתם לפני גבוה בסיכון היו קרובות שלעתים נוער, בני של נוספת
 להביא הרב הקושי על. מצביעה התחומים במרבית משמעותי באופן התקדמו מהחניכים מיעוט

הצוות. מאמצי אף על לקידומם

 החניכים כלל של והנסיגה ההתקדמות בהיקף שונות כלליות במגמות להבחין ניתן זאת, עם
 רגשית ובהסתגלות החניכים, כלל של הסדיר הביקור ברמת ירידה חלה שנבדקו. השונים בתחומים



 התקדמו החניכים זאת, לעומת המדריכים(. הערכות על-ידי שנמדדה )כפי בסדנאות וחברתית
 שניתן יחסית המועט הדגש אף על וזאת ובחשבון, עברית במקצועות יסוד במיומנויות כללי באופן

 התנהגות ובסדנה, בכיתה הלימודית ההתנהגות בתחומי הפעילות. כלל במסגרת עיוניים ללימודים
 הכללית התפקוד ברמת שינוי חל לא בכיתה, וחברתית רגשית והסתגלות התנהגות ובעיות תוקפנית

החניכים. של

 המסבירים רקע מאפייני על הצבענו רב-משתני ניתוח באמצעות תת-קבוצות: בין בהתקדמות הבדלים
 ביחס בעיות של קיומן כי נמצא, 2התקדמותם. החניכים.במידת בין השונות את מסוימת במידה

 הסתגלות ובהם שנבדקו, רבים בתחומים החניכים של התקדמותם את עיכבו החניך כלפי המשפחה
 של לחשיבות מודעים הצוות אנשי לימודית. והתנהגות יסוד, במיומנויות הישגים וחברתית, רגשית

השיקום. תהליך לעיכוב מרכזי כגורם זו תמיכה היעדר ציינו הם וגם בנער המשפחה תמיכת

תחום. באף רבה היתה לא ההשפעה מסוים, מאפיין של השפעה נמצאה כאשר ג□ כי לב, לשים יש 2

 בכיתה, לימודית בהתנהגות רבים: התנהגותיים בתחומים מהבנים יותר התקדמו הבנות כי נמצא
 והמדריכים(. המורים )על-פי חברתית והתנהגות המורים( )על-פי למסגרת הסתגלות סדיר, ביקור

 יחסית, רבה בקלות המפתן למסגרת להסתגל הבנות של יכולתן על מלמדים אלה ממצאים
 אף על כי להסיק, ניתן אלה מממצאים אישית. התפתחות של בתחומים תועלת ממנה ולהפיק
 במסגרת נקלטות הן שכאשר הרי מהבנים, יותר הרבה נמוכה בשכיחות למפתני□ מופנות שבנות

רבים. בתחומי□ יותר ומתקדמות קלות ביתר מסתגלות הן

 העולים כי נמצא ואולם, בכיתה. לימודית בהתנהגות מהאחרים יותר התקדמו החדשים העולים
 בהתנהגותם מתבטא שהוא כפי בארץ, הוותיקים לחניכים ביחס הרגשי במצב□ נסוגי□ החדשים
 כמסגרת למסגרת להסתגל טובה יכולת למפתני□ שהופנו החדשים שלעולי□ כנראה, בכיתה.

 עליהם מעיקים כעולים לחווייתם ייחודיי□ היבטים ואולם לימודית, בהתנהגות ולהתקדם לימודית
לאחרים. יחסית הרגשי, במצבם לנסיגה וגורמים

 ממצאים מפרשים אנו שוב, בכיתה. לימודית בהתנהגות יותר התקדמו יותר הצעירים החניכים גם
 של יותר רבה השפעה וליכולת למפתני□ להסתגל זו קבוצה של יותר רבה לנטייה כביטוי אלה'

המסגרת.

 השונים המפתנים בין הבדלים נמצאו החניכים. אצל תוצאות לבין המפתנים של פעולה דפוס׳ בין קשר
 הילדים בקרב התוצאות בין מסוים קשר נמצא כמו-כן, החניכים. התקדמות על להשפיע ביכולתם

מרכזיות: דוגמאות להלן השונים. במפתני□ הפעולה דפוסי לבין

 יחסית, הרב, בזמן ביטוי לידי בא עיוניים לימודים על הרב הדגש עיוניים. לימודים על דגש עם מפתן
 של גבוה אחוז החניכים. של הפעילות כלל מתוך עיוניים ללימודים מוקדש המפתני□ שבאחד

 ראינו זה במפתן היל״ה. בתכנית השתתפו גבוה ושיעור המורים עם קרוב רגשי קשר יצרו החניכים
יסוד. במיומנויות יחסית רבה התקדמות



 דווקא הדגש מושם המפתנים באחד בקהילה: טיפול"□ □רמים ע□ פעולת ושיתוף בסדנאות עבודה על דגש
 יחסית, רבה, התקדמות אין זה במפתן ואמנם בלימודים, פעילות לעומת בסדנאות, פעילות על

 החניכים של יחסית, רבה, התקדמות נמצאה זאת, לעומת יסוד. במיומנויות החניכים ברמת
 שיתוף על יחסית רב דגש מושם כי נמצא בנוסף, התנהגות. ובעיות סדיר ביקור של בעיות בצמצום
למפתן. מחוץ אחרים טיפוליים גורמים עם הפעולה

 על מלמדים והממצאים שוני□ מעני□ של רחב וכיסו׳ בסדנאות עבודה על דגש ראינו אחר במפתן
 של הלימודים שתכנית למרות זאת, העיוניים. בלימודים הנרכשות יסוד במיומנויות רבה התקדמות

 מדגישה בסדנה, ולימודים עיוניים לימודים בין השעות בחלוקת ביטוי לידי באה שהיא כפי המפתן,
 ראשית, בלימודים. הרבה להתקדמות הסברים מספר להעלות אפשר בסדנה. העבודה את דווקא

 מלבד מיוחד. פרטני לימודי סיוע בצורת רחב בהיקף אחרת עזרה לילדים ניתנת זה מפתן במסגרת
 רגשי קשר ומשפחותיהם: החניכים לכלל מקיפה בהתייחסות מאופיינת זה במפתן הפעילות זאת,
ההורים. אצל בית ביקורי ההורים, עם שיחות המדריכים, עם קרוב

 הניתנים, המענים ובהיקף לרשותם העומדים במשאבים הן המפתנים, בין הבדלים נמצאו כן, אם
 בעלי שהיו יותר, או אחד מפתן על להצביע היה ניתן לא החניכים. בקידום הצלחתם במידת והן

 מצליח מפתן שכל ראינו אלא ללמוד. יוכלו כולם שמהם התחומים, בכל גבוהים הצלחה שיעורי
שונים. בתחומים

ההשוואה בקבוצות להתקדמות יחסית במפתני□ ההתקדמזת )ה(
 חלשות. האוכלוסיות ששתי בכך הנוער מרכזי לתלמידי דומה המפתנים חניכי שאוכלוסיית נמצא
 יותר. נמוכה לימודית וברמה יותר, רבה משפחתית בפתולוגיה מאופיינים המפתנים חניכי אולם,

האוכלוסיות. שתי של היחסית ההתקדמות את להשוות כדי רב-משתני ניתוח בוצע כן, על

 בהתנהגות שנצפו השינויים בין משמעותיים הבדלים אין כי מראים הרב-משתני הניתוח ממצאי
 לתוצאות מביאות המסגרות בשתי הלימודים וכי הנוער, מרכזי תלמידי ובהתנהגות המפתנים חניכי

 וירידה סדיר, בביקור ירידה יסוד, במיומנויות עלייה מגמות: אותן נמצאו המסגרות בשתי דומות.
 הנוער בני של הצרכים מכלול וחברתית. רגשית והסתגלות התנהגות בעיות לגבי במקום עמידה או

 שיעורים על הנתונים הצביעו התחומים בכל לקדמם. וקושי החניכים בין רבה שונות של מצב יוצר
 באופן נסוגו או שהתקדמו החניכים ואילו תפקוד, רמת אותה על ששמרו ילדים של גבוהים

במיעוט. הם משמעותי

 למיומנויות בנוגע ההתקדמות: מידת על המסגרת סוג של מסוימת השפעה נמצאה תחומים במספר
 למיומנויות בנוגע ואילו המפתנים, חניכי בקרב יותר רבה מעט התקדמות מידת נמצאה בעברית
 מרכזי תלמידי בקרב יותר רבה מעט התקדמות מידת נמצאה בכיתות, חברתית והתנהגות בחשבון

 התחומים מכלל בודדים בתחומים שרק והממצא הממצאים, בין העקביות חוסר אולם, הנוער.
 יכולתם בין משמעותיים הבדלים נמצאו שלא כללית למסקנה מביאים הבדלים, נמצאו שנבדקו

בהם. שלמדו הנוער בני את לקדם המסגרות סוגי שני של



מהממצאים המרכזיות ההשלכות (1)
 לשיקום השירות לפני ביותר מורכב אתגר מעמידים שלהם הרחב והמגוון החניכים צורכי חומרת ■

 הארגוניות התשתיות קיום לאפשר כדי למד? רב בהיקף משאבים הקצאת ומחייבים נוער
אלה. לצרכים הולם מענה למתן הדרושות והתשומות

 צורכי של הרבה ההטרוגניות את בחשבון לקחת יש והמענים הפעילות תכנית בפיתוח ■
האוכלוסייה.

 מקצועי כוח-אדם העמדת מחייב החניכים בקרב רחב בהיקף חמורות התנהגות בעיות של קיומן ■
בארץ. המפתנים בכל חינוכי-ייעוצי טיפול במתן שהוכשר

 המפתנים בכלל שיושמו הניתנים, והמענים העבודה לתהליך מינימליים סטנדרטים להכין יש ■
העבודה. ביצוע בדרך השונים במפתנים ומקוריות יוזמה על שמירה עם בבד בד זאת, בארץ.

 לבקר שממשיכים חניכים )א( עיקריות: קבוצות לשלוש מתחלקת החניכים שאוכלוסיית ראינו ■
 )ב( הצוות(; הערכת )לפי אחד כל של הלימודים תכנית השלמת או 18 לגיל להגעה עד במפתן
 ו-)ג( הנער; צורכי על יותר טוב תענה שאולי אחרת, למסגרת לעבור כדי מהמפתן שיצאו חניכים
אחרת. למסגרת שעברו ומבלי 18 לגיל הגיעם בטרם מהמפתן שיצאו חניכים

 לנסות, יש התכנית: סיום .או 18 לגיל להגעה עד במפתן לבקר שממשיכים חניכים לגבי )א(
 גורמי על-ידי המוכרות פורמליות, בתעודות לזכאות יותר רבים חניכים להביא האפשר, במידת

 לאפשר כדי הסדנאות, במסגרת עבודה לחיי ההכנה רמת את לבחון צורך יש חוץ..בנוסף,
 מקום יש כמו-כן, מהמפתן. יציאתם לאחר העבודה בשוק רצויים בתפקידים להיקלט לחניכים
 של הנמוכה הרמה לאור בסיסיות, יסוד במיומנויות החניכים של ההישגים רמת את להעלות

מהיוצאים. רבים

 מאפשר במפתן שהביקור נראה, אחרת: למסגרת לעבור כדי המפתן את שעזבו חניכים לגבי )ב(
 עתידית השמה לשם הדרושים הידרדרות, או סיכון מצבי מניעת או במצבם, שינויים יצירת

 מעבר לעודד יש סטיגמטית. ופחות נבדלת פחות כלל בדרך שהיא אחרת, לימודית במסגרת
יחסית. צעיר בגיל למפתן שהגיעו ונערות נערים לגבי במיוחד אחרות, למסגרות

 עברו או לימודיהם תכנית את שהשלימו ומבלי 18 לגיל הגיעם בטרם שיצאו חניכים לגבי )ג(
 להסתגל להם לעזור יותר אפקטיביות דרכים לפיתוח הדעת את לתת יש יותר, הולמת למסגרת
המפתן. למסגרת

 הנער, בעבור שלילית והן חיובית הן להיות עשוייה 18 גיל לפני מהמפתן שהיציאה העובדה, לאור
 למסגרת להפנות שרצוי ונערות נערים אותם לגבי אפקטיבי אבחון ביצוע פיתוח על דגש לשים יש

במפתן. להישאר לעודד שרצוי ונערות נערים אותם ולגבי אחרת,



 לקבלת להגיע ולנסות אחרת מסגרת במציאת עזיבה השוקל לחניך לסייע יש האפשר, במידת
ולצוות. לנער משותפות החלטות

 את ולקדם ובהתנהגות, סדיר בביקור הבעיות את לצמצם יותר מועילות דרכים למצוא צורך יש ■
 ואם במפתן, הקיימים הכלים באמצעות אם - החניכים של והחברתית הרגשית הסתגלותם

נוספות. בדרכים

 ובליווי החניכים משפחות עם בעבודתם הצוות של המקצועית הפעילות את לתגבר צורך יש ■
 בפעילות עדיפויות סדרי של מחודשת בדיקה באמצעות הפעילות רמת את לשפר ניתן הבוגרים.
 דרך הדרושים. והכלים המקצועי הידע לתגבור הכשרה מתן ובאמצעות הצוות, של הכוללת

אחרים. קהילתיים גורמים עם הפעולה שיתוף את לתגבר היא החניכים צורכי על לענות נוספת

 על הממצאים ולאור בנות, הם בארץ המפתנים בכלל מהחניכים 20%כ- שרק הנתון לאור ■
 שעשויות בנות יותר ישנן אם לשקול שרצוי נראה, למסגרת, הבנות של יחסית טובה הסתגלות

מהמסגרת. להרוויח

 מברית־ חדשים עולים שהם חניכים של הרגשי במצב מיוחדת לב תשומת להשקיע שיש נראה, ■
לשעבר. המועצות

 בנוגע מצומצמות המלצות הצוות חברי נתנו הניתנים, השירותים בהיקף הרבה השונות למרות ■
 הצוות מודעות את להעלות מקום שיש נראה, בטיפולם. לחניכים הדרושים נוספים לשירותים

 מגורמים שירותים לקבלת חניכים ולהפנות המפתן במסגרת שירותים לתגבר האפשרות לגבי
אחרים. טיפוליים

 )ב( ארוך; לטווח הבוגרים של הסתגלותם )א( הבאים: בתחומים נוספים מחקרים לבצע רצוי ■
 ההורים, עם שבעבודה הקשיים בדיקת )ג( במפתנים; המקצועית העבודה של לעומק בחינה
אפקטיביות. התערבות שיטות ואיתור

 ייעוד ממלאים ובכך במיוחד, מורכבות בעיות עם באוכלוסייה מטפלים המפתנים כי ספק, אין
 הן לרשותם, העומדים במשאבים הן - השונים המפתנים בין שונות התגלתה חשוב. וחינוכי חברתי

 השירות לשיפור אחת דרך שונים. בתחומים החניכים של ההתקדמות במידת והן העבודה בשיטות
 אך, הדדית. הפריה של תהליכים ועידוד משאבים השוואת על-ידי המפתנים בין פערים סגירת הינה
 השירות, על המוטלת והטיפולית החינוכית העבודה מורכבות את הממצאים מדגישים מכל יותר
 של הבעיות וריבוי המיוחדים צורכיהם על לענות מועילות דרכים אחר בחיפוש להמשיך הצורך ואת
 שימשו כבר הביניים, בדוחות שהופצו מהמחקר, ראשוניים ממצאים למפתנים. המגיעים הנוער בני
בשירות. האחראים בידי חשוב כלי



תודות
 הצוות לאנשי ובראשונה ובראש המחקר, בביצוע לנו שסייעו האנשים, לכל להודות ברצוננו

 היה לא הם אלמלא זה. למחקר החיוני המידע את וסיפקו וממרצם מזמנם שתרמו במפתנים
 ברשויות המקצוע ולאנשי נוער לשיקום בשירות המטה לאנשי גם תודה מתאפשר. המחקר

המחקר. במסגרת שהתראיינו המקומיות

 העבודה במשרד השלבים: בכל ובליוויו המחקר, בהכנת סיועם על ההיגוי ועדת לחברי תודות
 יושב תקון, לשירותי האגף מנהל חובב ולמאיר מחקר מחלקת מנהל איגלשטיין לשלמה והרווחה:

 מפקחות סלור ולאורה לנקובסקי לאפרת נוער, לשיקום השירות מנהל דגן לשמואל הוועדה; ראש
 ניסים לשושנה והספורט: התרבות החינוך, במשרד נוער; לשיקום בשירות טיפול לשירותי ארציות

 אילון- לתמי ירון, לאילנה ונוער, חינוך מאגף שחר לאיטה בג׳וינט-ישראל: מיוחד; לחינוך מהגף
 המחקר, מנהלת דולב לטלל ברוקדייל: בג׳וינט-מכון והערכה; לתכנון מהאגף גולדברג ולאלן סיטון

ולנוער. לילדים המרכז

 הייעוץ על העברית באוניברסיטה המדעים להוראת מהמכון פורטנוי לאברהם גם תודות
 ההתנהגות ומדעי הנפש בריאות לחקר פאלק מג׳וינט-מכון ברש ולמירי אורבך לג׳ודי הסטטיסטי;

הילד. התנהגות בשאלון השימוש בנושא וייעוצן סיוען על

 על עירן למיטל המחקר: בביצוע שסייעו ברוקדייל במכון אחרים צוות לחברי מיוחדת תודה לסיום,
 על פוזנר לרחל השדה, עבודת ריכוז על ברלינר, ולנועה יובל ללילך הדוח; בכתיבת השתתפותה

 המחקר. של השונים בשלבים מעורבים שהיו במכון עמיתינו שאר ולכל הנתונים, באיסוף סיועה
ההדפסה. על גבריאלי ואתי שיזגל ולאילנה העריכה, על מויאל ולמטי אלון לבלהה גם תודה
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הלוחות רשימת

המפתנים של כלליים מאפיינים :1 לוח

הבנות ושיעור גודר מחוז. פי על במדגם המפתנים אפיון :2 לוח

 שבהם הבדיקות ומועדי מספר לפי המחקר, באוכלוסיית הנוער בני
במסגרת נכחו

:3 לוח

 שנבדקו הנוער בני מספר הנוער, בני לגבי הנתונים לאיסוף הכלים
הנוער ובמרכזי במפתנים - ההיענות ואחוזי
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בלבד( )מפתנים הפעולה דפוסי לבחינת הכלים :5 לוח

המרואיין תפקיד לפי שבוצעו, הראיונות פירוט :6 לוח

מפתן לפי החניכים, של דמוגרפיים מאפיינים :7 לוח

 היועצות הסוציאליות, העובדות של דיווח לפי למפתן, ההפניה סיבות
המנהלים או

:8 לוח

החניכים משפחות של מרכזיים מאפיינים :9 לוח

 מהורי אחד לפחות אצל החברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות
י החניכים

:10 לוח

 ומקרים הוריהם מצד הולם בלתי מיחס הסובלים חניכים
הרווחה שירותי על-ידי מהבית הוצאה של

:11 לוח

החניכים של למידה כישורי :12 לוח
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הרגילה החינוך במערכת

:16 לוח
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המנהלים דיווח פי על החניכים מאפייני :18 לוח
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)המשך( הלוחות: רשימת

 מספר בין והיחס שונים, תפקידים בהם שיש מפתנים :22 לוח
במפתן החניכים למספר המשרות

המנהלים דיווח פי על למפתן מפנים גורמים :23 לוח

המיוחד החינוך של השמה ועדת באמצעות למפתן חניכים הפניית :24 לוח

השונים במפתנים חדש חניך קליטת בעת פעולות ביצוע היקף :25 לוח

 השעות מסך ממוצע ואחוז למפתן לשבוע ממוצע פעילות שעות סך :26 לוח
 מגזר, לפי שונים, בתחומים לפעילויות המוקדשות השבועיות

המנהלים דיווח פי על

וסוגיהם במפתנים המופעלים החוגים מספר :T1 לוח

וסוגיהן במפתנים המופעלות המיוחדות התכניות מספר . :28 לוח

 הגורמים לחניכים, כתובות אישיות תכניות מוכנות שבהם מפתנים :29 לוח
שלהן העיקריים והנושאים התכניות בהכנת המעורבים

 עם קרוב רגשי קשר יצירת על והמדריכים המורים דיווח :30 לוח
מפתן לפי החניכים,

במפתנים המתבצעת הטיפולית העבודה סוגי :31 לוח

 השונים במפתנים ההורים עם הקשר במסגרת המתבצעות השונות הפעולות :32 לוח
המבצע והגורם

 סוג לפי האחרונה, השנה במשך משפחתם עם קשר קיים שהמפתן חניכים :33 לוח
מפתן ולפי הפעילות

המנהלים דיווח פי על השונים, במפתנים הקשר ותדירות חוץ גורמי עם קשר :34 לוח

 ושירותים טיפוליים גורמים עם קשר לגביהם קיים שהמפתן החניכים שיעור :35 לוח
מפתן לפי בקהילה,

היוצאים אחר המעקב במסגרת שונות פעולות מתבצעות שבהם מפתנים :36 לוח

מפתן לפי המגעים, ותדירות היוצאים עם המפתן של הקשר אופי :37 לוח

השירות סוג לפי נוספים, לשירותים הזקוקים החניכים :38 לוח

במפתנים צוות ישיבות של שונים סוגים של קיומם תדירות :39 לוח

העובדים מעמדות שמשתקף כפי ארגוני אקלים :40 לוח

 המנהלים דיווח פי על העבודה, של שונים מהיבטים שביעות-רצון :41 לוח
והעובדים

והעובדים המנהלים על-ידי שצוינו במפתן הדרושים והשינויים הקשיים :42 לוח
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)המשך( הלוחות: רשיסת

 העוזבים ושיעור במפתנים ללמוד הממשיכים החניכים שיעור
ותשנ״ו תשנ״ה הלימודים בשנות

:43 לוח

ותשנ״ו תשנ״ה בשנים היוצאים כלל של במפתן השהות משך :44 לוח

 הממוצע השהות ומשך המפתנים יוצאי על-ידי התכנית סיום
תשנ״ו ובשנת תשנ״ה בשנת השונים במפתני□

:45 לוח

 לפי בתשנ״ה, המפתן יוצאי בקרב המפתן לעזיבת הסיבות
הטיפולי הצוות איש דיווח

:46 לוח

 תשנ״ה, יוצאי בקרב מהמפתן החניך ליציאת היוזמה מקור
הטיפולי הצוות דיווח לפי

:47 לוח

העזיבה בעת גיל לפי המפתנים, יוצאי עברו אליהן העיסוק מסגרות :48 לוח

מפתן לפי מהמפתן, היציאה נסיבות סיכום :49 לוח

 במערכת כיתות של מקובלת רמה פי על היוצאים, הישגי את המורים הערכת
הרגילה החינוך

:50 לוח

תשנ״ה לבוגרי שונים מסוגים תעודות ניתנו שבהם מפתנים :51 לוח

חיצוניות תעודות שקיבלו היוצאים שיעורי :52 לוח

 שונים בתחומים קשיים של קיומם לגבי הטיפולי הצוות איש הערכת
תשנ״ה המפתנים, יוצאי בקרב

:53 לוח

 שנה במשך המפתנים חניכי של והחברתית הרגשית בהסתגלות שינויים
הצוות הערכת פי על אחת,

:54 לוח

 החניכים במצב שינויים המסבירים לגורמים בנוגע ממצאים סיכום
אחת שנה למשך שונים בתחומים

:55 לוח

 אחת, שנה במשך המפתני□ חניכי של יסוד במיומנויות בהישגים שינויים
המורה הערכת פי על

:56 לוח

 פי על אחת, שנה במשך המפתנים חניכי של הלימודית בהתנהגות שינויים
והמדריך המורה הערכת

:57 לוח

 שונים בתחומים ובהתנהגות□ הנוער מרכזי תלמידי של בהישגים שינויי□
אחת שנה במשך

:58 לוח

 בתחומים החניכים במצב שינויים המסבירים לגורמים בנוגע ממצאי□ סיכום
נוער ובמרכזי במפתנים שונים,

:59 לוח
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בנספחים לוחות רשימת
 ובהתנהגות סדיר בביקור התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :1ג- לוח

 השונות ואחוז (,b) הרגרסיה מקדמי התנהגות: ובעיות תוקפנית
בלבד במפתנים - (R2) המוסברת

 למסגרת, בהסתגלות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :2ג- לוח
 (,b) הרגרסיה מקדמי המורים: הערכות פי על רגשי, ומצב חברתית התנהגות

בלבד במפתנים - (R2) המוסברת השונות ואחוז

 מקדמי יסוד: במיומנויות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :3ג- לוח
בלבד במפתני□ - (R2) המוסברת השונות ואחוז (,b) הרגרסיה

 וביצוע לימודית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :4ג- לוח
 - (R2) המוסברת השונות ואחוז (,b) הרגרסיה מקדמי בכיתה: משימות

בלבד במפתני□

 מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של דמוגרפיים מאפיינים :1ד- לוח

הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי משפחות של מרכזיים מאפיינים :2ד- לוח
מסגרת סוג לפי

 המפתני□ חניכי מהורי אחד לפחות אצל החברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות :3ד- לוח
מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי

 הוריהם מצד הולם בלתי מיחס הסובלים הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי :4ד- לוח
מסגרת סוג לפי הרווחה, שירותי על-ידי מהבית הוצאה של ומקרים

מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של למידה כישורי :5ד- לוח

 מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של לימודית היסטוריה :6ד- לוח

 מסגרת סוג לפי ובסדנה, בכיתה הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי התנהגות :7ד- לוח

 במיומנויות הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי הישגי את המורים הערכת :8ד- לוח
מסגרת סוג לפי יסוד,

 רמה פי על הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי הישגי את המורים הערכת :9ד- לוח
מסגרת סוג לפי הרגילה, החינוך במערכת כיתות של מקובלת

 מרכזי ותלמידי המפתני□ חניכי של התנהגותי רגשי ומצב שולית התנהגות :10ד- לוח
מסגרת סוג לפי הנוער,

 ובמצב חברתית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :1ה- לוח
 השונות ואחוז (b) הרגרסיה מקדמי המורים: הערכות פי על רגשי

נוער ובמרכזי במפתני□ ־ (R2) המוסברת

 לימודית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :2ה- לוח
 המוסברת השונות ואחוז (b) הרגרסיה מקדמי בכיתה: משימות וביצוע

(R2) - □הנוער ובמרכזי במפתני

 מקדמי יסוד: במיומנויות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :3ה- לוח
הנוער ובמרכזי במפתני□ - (R2) המוסברת השונות ואחוז (b) הרגרסיה
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ספרות וסקירת מבוא .1

 הנוער לכלל בית-ספרי מוסדי חינוך לאפשר הצורך בדבר ברורה חינוכית מדיניות קיימת בישראל
 ומשרד החינוך משרד ובראשם שונים, גורמים מצד ניסיונות נעשים זו למדיניות בהתאם .18 גיל עד

זה. גיל לפני תלמידים של החינוך ממערכת הנשירה בעיית עם להתמודד והרווחה, העבודה

 יכולים שאינם 18 עד 12 גילאי נוער לבני המיועדות חינוכיות-טיפוליות יומיות מסגרות הן המפתנים
 כלשהי. חינוכית מסגרת ללא להישאר גבוה בסיכון והנמצאים הרגילה, החינוך למערכת להסתגל

 לבני מענה לתת מטרתה אשר "האלטרנטיביים" החינוך מוסדות ממערכת חלק מהווים המפתנים
 רכישת מבחינת האפשר ככל תקין לתפקוד להביאם הרגילה, החינוכית מהמערכת שנפלטו נוער

 הידרדרותם את ולמנוע חברתיים; וכישורים מקצועיים כישורים עבודה, הרגלי לימודיות, מיומנויות
 במפתנים מופעלת אלו מטרות להשיג כדי ולשוטטות. ואלכוהול לסמים להתמכרות לעבריינות,

 בנוסף, מקצועיים. מדריכים בהדרכת מלאכה בבתי יצרנית ועבודה עיוניים לימודים הכוללת תכנית
 טיפול וכמו-כן, חיים כישורי להקנות הנועדות ופעילויות העשרה פעילויות במפתנים מתקיימות

 המפתנים לכך. הזקוקים לחניכים חינוכיות' ויועצות סוציאליות עובדות על-ידי ופרטני קבוצתי
 המקומיות הרשויות על-ידי או והרווחה, העבודה משרד נוער, לשיקום השירות על-ידי מופעלים
 לחינוך הגף היה המחקר עריכת בזמן החינוך. משרד עם יחד והרווחה, העבודה משרד בפיקוח
 להפעלת האחריות עברה 1997 שנת ובמהלך החינוך, משרד מטעם המפתן על אחראי מיוחד

 באוכלוסיות טיפול על המופקד ורווחה(, חינוך )שירותי שח״ר לאגף החינוך במשרד המפתנים
הכללי. הפדגוגי המינהל בתוך חלשות

 - קודם מחקר שנערך מאז שעבר הארוך הזמן פרק לאור עלתה הנוכחי המחקר לעריכת היוזמה
 הניתן השירות את להיטיב המאמצים במסגרת (.1981 ואחרים )שפרינצק שנה עשרים כמעט לפני

 העבודה ודרכי המענים בהתאמת לסייע על-מנת עדכני מידע באיסוף צורך עלה המפתן במסגרת
ומאפייניה. האוכלוסייה לצורכי במפתנים

 המענים שבה המידה על ולעמוד המפתנים חניכי של המאפיינים מהם לבדוק הינן המחקר מטרות
 ביחס המסגרת מטרות מושגות שבה המידה ועל החניכים צורכי על עונים במפתנים הניתנים

הבאות: בשאלות המחקר עוסק יותר, מפורט באופן לחניכים.
שונים. בתחומים צורכיהם וזיהוי המפתנים חניכי אוכלוסיית אפיון (1)
המפתנים. של הפעולה דפוסי בחינת (2)
המפתן. במסגרת החניכים לצורכי הניתנים המענים מגוון תיאור (3)
לחניכים. ביחס המפתנים מטרות מושגות שבה המידה בחינת (4)

 נקבה. בלשון הדוח לאורך השתמשנו לנוחיותנו נשים. והן גברים הן עובדים במפתנים הטיפולי בצוות 1
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 בשלוש היהודי במגזר מפתנים של במדגם חניכים על נתונים איסוף על מתבסס המחקר מערך
 שהופנו שאלונים באמצעות נאסף ומצבם החניכים מאפייני על המידע שנתיים. במשך זמן נקודות
 ללמוד כדי כמו-כן, חניכים. של מצומצם מספר עם אישיים ראיונות ובאמצעות החניכים, על לצוות

 התבצעו בארץ; המפתנים בכל הצוות לאנשי שאלון הועבר השונים, המפתנים של הפעולה דפוסי על
 מפקחים ועם אחרים, משירותים מקצוע אנשי עם שבמדגם, במפתנים הצוות אנשי עם ראיונות

 ובאמצעות שאלונים באמצעות המפתני□ יוצאי על מידע גם נאסף אלה. מפתנים ע□ העובדים
 אחרות במסגרות הלומדים תלמידים של השוואה קבוצות לגבי מידע נאסף וכן אישיים, ראיונות

דומה. באוכלוסייה המטפלות

 ברמה המסגרות של הפעולה דפוסי על 2המפתנים, חניכי מאפייני על ממצאים מביא זה דוח
 השינויים על המפתנים, יוצאי של מצבם על הפרטנית, ברמה לחניכים הניתנים והמענים הארגונית

 חניכי של התקדמותם השוואת ועל במפתנים שהייתם במהלך החניכים של במצבם החלים
 שמטרתה ספרות, בסקירת נפתח הדוח ההשוואה. . קבוצות תלמידי של להתקדמותם המפתנים

 האתגרים על וניתוק, לנשירה בסיכון הנמצאים הסתגלות קשי ונערות נערים של הצרכים על לעמוד
לקידומם. הקיימות הגישות ועל והרווחה החינוך מערכות בפני מעמידים שצורכיהם

(.1995 וגבעון כהן )ראה הראשון הביניים בדוח התפרסמו החניכים מאפייני על ממצאים 2

הסתגלות קשי נוער בני של מאפייניהם 1.1
 את הרגילה. החינוך למערכת להסתגל המתקשים הנוער בני של במאפייניהם רבות דנה הספרות

 משאבים )א( בולטים: מאפיינים לארבעה לסווג ניתן בספרות, המתוארים הרבים המאפיינים
 חווית )ג( הסתגלות. ובעיות התנהגות בעיות )ב( נמוך. חברתי-כלכלי וסטטוס דלים משפחתיים

 וציפיות נמוך עצמי בדימוי המלווה קודמות, ממסגרות איתם "גוררים" הנוער שבני כישלון
יסוד. במיומנויות ומחסור נמוכים לימודיים הישגים )ד( בעתיד. לכישלונות

נמון כלכלי-חברתי וסטטוס דלים משפחתיים משאבים א.
 במשאבים מצויד הוא ובה הנער של היסוד חוויות מעוצבות שבה המסגרת הינו ההורים בית

 ממערכת הנפלטים הנוער בני שמרבית נמצא, החינוכית. המסגרת עם להתמודדות העיקריים
 לרכוש להם שיאפשר הסיוע את הנוער לבני להעניק שמתקשים משאבים, דלי מבתים באים החינוך
 לתלמידים משותפים מאפיינים מספר על מצביעים שונים מחקרים נדרשים. חיים וכישורי השכלה
 Alexander et al). ילדים של גדול מספר כגון המשפחה, של החברתי-כלכלי למעמד הנוגעים נושרים

1990 1997; Frank,) המשפחה של גבוהה וניידות אבטלה נמוכה, הכנסה (1990 Frank.) גם נמצאו 
 של עקביות חוסר ובהם: חינוך, ממסגרות בנשירה הקשורים המשפחה של נוספים מאפיינים

 אב דמות היעדר או חלשה אב דמות בנער, ההורים של תמיכה היעדר משמעת, בהטלת ההורים
 Frank 1990; Rumberger 1983; ;1984 וצמח סירא )בן חשופה המשפחה היתה להם לחץ ואירועי

1986 .Steinberg et al. 1984; Ekstrom et al.)

2



הסתגלות ובעיות התנהגות בעיות ב.
 קשיים הנורמטיביות ממסגרות,החינוך שנשרו הנוער בני של מאפייניהם בין מונה (1988) קרונר

 התנהגות בעיות היעדרויות, ריבוי כמו-כן, לתוקפנות. ונטייה ובהתמדה בריכוז עצמית, בשליטה
 הנורמטיביות החינוך למסגרות הסתגלו שלא תלמידים של מאפייניהם בין צוינו משמעת ובעיות

(1971 .Wehiage & Rutter 1986; Bachman et al.) יכולת על המשפיעים חיים אירועי גם צוינו בספרות 
 Rumberger 1983; Ekstrom) הריון בוסר, נישואי לקויה, בריאות ובהם: נשירה על ולפיכך הלמידה

1986 .et al;) ,התאבדות וניסיונות אישית טראומה אלכוהול, או בסמים שימוש עבריינות (Ekstrom 

1986 et al. 1986; Wehiage & Rutter.)

 נמון עצמי בדימוי המלוות קודמות, ממסגרות איתם 1גוררים׳“ שהתלמידים כישלון חוויות ג.
בעתיד לכישלונות וציפיות

 העוצמה את (1986) שרלין מציינת ייחודיות במסגרות ושולבו שנשרו תלמידים עם ראיונות מתוך
 ואת נחוצות, במיומנויות ובשליטה למסגרת בהסתגלות הקשיים את קודמות, כישלון חוויות של

 השלילית בעמדה רבות דנה הספרות למידה. של לפעילות הקשור בכל המתעוררת החרדה
 מחקרים (.Fine 1986 ;1988 )קרונר ככישלון עצמו בעיני ולתיוגו עצמו כלפי הנער של המוקדמת

 (,Karp 1985) אקדמי ותסכול בית-הספר כלפי שליליות עמדות לנשירה הגורמים בין ציינו אחרים
(.Austin Independent School District, Texas, 1982) בבית־הספר חברתיות ובעיות

יסוד במיומנחת ומחסור נמוכים לימודיים הישגים ד.
 והמקצועי החינוכי בתחום נמוכות ושאיפות נמוכים לימודיים הישגים מציינים מחקרים מספר
 הישגים נשירה. סף על היו או חינוכיות, ממסגרות שנשרו תלמידים של מהמאפיינים כחלק

 הגורמים בין ונמצאים לנשירה, בסיכון הנמצאים הנוער מבני גדול חלק מאפיינים נמוכים לימודיים
 Johnson 1985; Ekstrom et al. 1986; Borus & Carpenter 1984); החינוכיות מהמסגרות לנשירתם

1983 Rumberger)

 מאשר פחות המחקרית בספרות נדון נשירה, מזרז או כמעכב עצמו בית-הספר שממלא התפקיד
 על רבה השפעה יש עצמם שלבתי-הספר התפיסה גוברת זאת, עם הנושר. הנוער של מאפיינים נדונו

 למשל: מערכתיים, אפיונים לכמה קשור להיות יכול מסוים בבית-ספר גבוה נשירה אחוז הנשירה.
 שיטת ההוראה, צוות איכות הספר, בבית הקיימת המנהיגות בית-הספר, של הארגוני המבנה
 כל (.Fine 1986; Karp 1985) לקויים (facilities) ושירותים הכיתות גודל בהקבצות, ושימוש הלימוד

(.Toles et al. 1986) בית־הספר את לעזוב האם היחיד החלטת על המשפיעים גורמים נמצאו אלו

 הילד, בסביבת הדומיננטיות התרבותיות הנורמות להשפעת להתייחס גם חייב הנשירה בתופעת דיון
 הנשירה תופעת שם הערבי, במגזר במיוחד רלוונטי זה נושא בישראל נשירה. לעודד עלולות אשר
היהודי. במגזר מאשר יותר הרבה רחב בהיקף היא
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הסתגלות קשי נוער לבני חינוכיות גישות 1.2
 המסגרות להתמודד צריכות עמן הבעיות של רב-ממדיותן על אותנו מלמדים האוכלוסייה מאפייני

 למסגרות להסתגל המתקשים ונערות נערים של צרכיהם עם ההתמודדות הרלוונטיות. החינוכיות
 מספר הולמים. מענים למתן שהתפתחו שונות בגישות שמקורן שונות תכניות הולידה חינוכיות
 תרשים )ראה בזה זה הקשורים רצפים, שלושה באמצעות לתארו וניתן רב, הינו והתכניות הגישות

1•)

הסתגלות קשי טער לבני חיטכיות גישות אפיון :1 תרשי□

המסגרת ם1מיק א.

הרגילה החינוך מערכת בתוך
A

העיקרית המטרה ב.

לימודיים הישגים
A

הדגש מושם מת על נ.

עיוניים לימודים
A

V
 מחוץ נפרדת, במסגרת
הרגילה החינוך למערכת

V
 רגשית/שיקום הסתגלות

חברתי

v
עבודה

החינוך במערכת המסגרת מיקום הראשון: הרצף א.
 ממסגרות נע הרצף המתקשים. הנוער בני משולבים שבה המסגרת לסוג מתייחס זה רצף

 הסתגלות. קשי נוער לבני נפרדות למסגרות שונות, ברמות נוער בני לומדים שבהן אינטגרטיביות,
 החיובית התרומה על דגש שמה אינטגרטיביות במסגרות ה״חלש" בנוער בטיפול התומכת התפיסה

 הנובע אירוע בנשירה רואה ובנוסף מסגרת, באותה הלומדים האחרים הנוער מבני שמתקבלת
 התלמידים עם בית-הספר צוות של ההתמודדות ומאופן בית-הספר מערכת של ארגוניים מתהליכים
המתקשים.

המוסד בתוך המתקשים התלמידים את לשלב ניסיון הללו בבתי-הספר נעשה זו תפיסה מתוך
המערכות כי להערכה באשר אופטימית זו גישה ממנו. נשירתם את ולמנוע הרגיל, החינוכי

המתקשים, התלמידים לצורכי מספק באופן ולהיענות עצמן להגמיש מסוגלות המצויות החינוכיות
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 שבהשתייכות אמונה גם כאן יש יותר. החזקים לתלמידים ביחס יומרתן על שיוותרו מבלי
 בדרכים בעבורם משמעותי רווח גלום חזקים, תלמידים גם שמשרתת למערכת החלשים התלמידים

 יותר רבות בהזדמנויות מסטיגמה, בהימנעות ולימודים, הוראה של יותר גבוהה מרמה שונות:
 ראשית, הנחות: שתי על מתבסס האינטגרטיבי החינוך (1995) חן לפי בעתיד. חברתית לניידות

 יתבטל זאת ובעקבות נבדלים, רבדים לבני הניתנים החינוך שירותי את ישווה המשותף שהלימוד
 החברתיות המחיצות את תסיר ביחד לימודים של שהחוויה שנית, לימודיים. בהשגים הפער

 זו גישה החברתית. ההסכמה את ותגביר קדומות דעות תבטל השונות, הקבוצות בני בין הקיימות
 לטפל שמטרתה אינטגרטיבית מניעתית התערבות עיקריות: אסטרטגיות שתי באמצעות פועלת

 אסטרטגיה וכן הרגילים; הלימוד במסלולי וישאירם הנשירה את שימנע באופן זו בקבוצה
 והשקה מגע נקודות השארת תוך המערכת, בתוך חלקית הפרדה היוצרת שיקומית-אינטגרטיבית

מתקשה. שאינו הנוער עם

בארצות-הברית שונות במסגרות האחרונים בעשורים והופעלו נוסו אינטגרטיביות תכניות
(1991 .Wilkinson & Griffith 1994; Hayward & Tallmadge 1991; Smyer & Bliss 1991; Opuni et al.) 

 בבתי-הספר שיושמו נשירה למניעת שונות תכניות 11 נבדקו (Southard (1991 של במחקרה
 התכנית של הקריטריונים תלמידים. 1,400 וכללו (1989/90) אחת לימודים שנת במהלך הציבוריים

 הדוק וקשר ומגוונות, שונות הוראה שיטות קטנות, כיתות וכללו המקומיות הרשויות על-ידי עוצבו
 התלמידים. לקידום תרמו אלו כל כי דיווחו המרואיינים הוריהם. ועם התלמידים עם המורים של

 הטיפול לצורך איכותי מקצועי סיוע להעניק בית-הספר ליכולת קשורים זו מגישה הנובעים הקשיים
 בתוך שונות לאוכלוסיות המותאמות הוראה מערכות שתי של והפעלתן המתקשים, בתלמידים

 אלו תלמידים למען לבית-הספר שיוצעו שהמשאבים להבטיח קושי ישנו כמו-כן, בית־ספר. אותו
קורה. כלל שבדרך כפי מוסד, באותו החזקות האוכלוסיות אל יגיעו ולא להם, הנחוץ לסיוע יוקדשו

 למערכת להסתגל שמתקשים נוער לבני נפרדות חינוכיות מסגרות בהקמת דוגלת חלופית גישה
 הנחשבים בתלמידים ישיר לטיפול המכוונות תכניות מגוון ניתח (Lotto (1982 החדשה. החינוך

 יתרונות שלושה מציין הוא הרגילה. החינוך למערכת מחוץ במסגרות להם לסייע ולניסיון בעייתיים
 הנושרים הוצאת )א( בנשירה: לטיפול אפקטיביות בתכניות עצמם על החוזרים אלו, לתכניות

 קבוצות )ב( ייחודית. השקעה המאפשרות נפרדות בסביבות ומיקומם מבתי-הספר הפוטנציאליים
 תוך פעולה אסטרטגיות במגוון שימוש )ג( ומרוכז. ממוקד באופן להן ניתנים שהמשאבים קטנות
ביניהן. לאינטגרציה מאמץ

 נפרדות במסגרות רבות פעמים ממוקמות חברתי ושיקום אישיות בבעיות טיפול המדגישות תכניות
 מספר ישנם נפרדות במסגרות הסתגלות קשי נוער לבני טיפול למתן הרגילה. למערכת מחוץ

 ומגוונים מובחנים בצרכים התחשבות יתר מאפשרות בתלמידים המושקעות התשומות יתרונות.
 מסגרות לעיצוב מובילה זו תפיסה שלמות. ארגוניות מערכות של השתנותן את דורשות ואינן

 העולות בעיות ואינדיבידואלית. ממוקדת פעולה תיתכן שבהן מתקשים לנערים קטנות איכותיות
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 למסלולים לחזור ובקושי אלו מסגרות המאפיינת בסטיגמה כרוכות הסגרגטיבית הגישה מן
הרגילה. מהמערכת יוצא שהילד לאחר הרגילים

העיקרית? המטרה מה - השני הרצף ב.
 רצף, על למקם ניתן הנערים עם בעבודה כיעדים מציבות השונות שהתכניות המטרות מגוון את גם

 לימודיים, להישגים הנער בהבאת המרכזית מטרתן את הרואות תכניות נמצאות האחד שמצידו
חברתי. בשיקום המרכזית מטרתן את הרואות תכניות נמצאות השני ומצידו

 זאת, לימודיים. הישגים לקדם וראשונה בראש שנועדו חינוכיות מסגרות הינם התיכוניים בתי-הספר
 חיצוניות בחינות לעבור לתלמידים לאפשר וכדי התלמידים של והמיומנויות הידע את לקדם כדי

 לתפקידים כמבוגרים ולכניסה על-תיכוניים לימודים להמשך הנחוצות פורמליות, בתעודות ולזכות
 כמו ירוויחו, הסתגלות קשי ונערות נערים גם כי טענה קיימת האפשר. ככל יוקרתיים, מקצועיים

 כדי הכל לעשות ויש המיוחדים, צורכיהם אף על לימודיים, הישגים של מהתועלת גילם, בני שאר
 מקצועיים- בלימודים או עיוניים בלימודים להיות עשויים לימודיים הישגים זו. מטרה לקדם

מסוים. במקצוע לעסוק זכאות המאשרת תעודה לקבלת המכוונים טכנולוגיים

 ובמתן חברתי בשיקום העיקרית מטרתן את שרואות התכניות נמצאות הרצף של השני בצד כאמור,
 נורמטיבי לתפקוד הנער את לחנך שואפות אלו תכניות הנער. של הרגשית הסתגלותו לקידום טיפול

 של נוספת מטרה רגשית. תמיכה ומתן עבודה הרגלי ערכים, הקניית באמצעות ובעבודה בחברה
 או שוטטות למנוע על-מנת במסגרת הנערה או הנער של "החזקה" לעתים, היא, אלו מסגרות

 בעיקר היא המקצועי החינוך מטרת כי טוען (1990) סבירסקי אחרת. שולית להתנהגות הידרדרות
ולנערות. לנערים "מסגרת" של תחושה להעניק

 בטקסס שהוקם חדשני אלטרנטיבי בית-ספר היא שיקומיות-טיפוליות מטרות עם לתכנית דוגמה
 בתי- ממערכת שנשרו ותלמידים בסיכון תלמידים לשרת שנועד (,Bames & Stewart 1991) 1989ב-

 מיוחדת התייחסות לתלמיד, תמיכה שירותי של בתחום חידושים כללה התכנית הציבוריים. הספר
 התכנית בעקבות כי עולה, שבוצע ההערכה מחקר מממצאי הזמנים. בלוח וגמישות משמעת לבעיות

 והיחסים אותם, ומקבלים בהם שתומכים חשו שהם כך בבית-הספר התלמידים בחווית שיפור חל
 בבית-הספר התלמידים בתפקוד שיפור חל כמו-כן, הדדי. בכבוד אופיינו והצוות התלמידים בין

ללמוד. שלהם ובמוטיבציה

של במטרה הן דוגלות הסתגלות קשיי עם נוער לבני החינוכיות הגישות מרבית דבר, של לסיכומו
ההבדל הנער. של והרגשית החברתית ההסתגלות קידום של במטרה והן לימודיים הישגים קידום

המטרה בקביעת הקשורות הדילמות הללו. המטרות של העדיפויות בסדרי מתבטא הגישות בין
משנתה, על אחת רצויה מטרה מהעדפת לפיכך, נובעות, החינוכית המסגרת של העיקרית

יותר. נמוך המדורג בתחום סיוע פחות קבלת על הנער שמשלם ל״מחיר" ומתייחסות
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דגש? מושם סה על השלישי: הרצף ג.
 של האחד בקצהו הדגש. מושם עליו הלימודי□ בתכנית התחום הינו השני, לרצף הקשור נוסף, רצף

 זקוקים הסתגלות קשיי עם נוער בני שגם תפיסה מתוך העיוניים הלימודים נמצאים הרצף
 פערים לנער יש כאשר שדווקא הטוענים יש ועוד, זאת זה. בתחום ולהישגים עיוניות למיומנויות

 מיטב את להשקיע יש - וחשבון כתיבה בקריאה, - היסוד במיומנויות משמעותיים לימודיים
 "סטייה" כל וכי אלה, חיוניים בתחומים ידע לרכישת הלימודים תכנית במסגרת הניתנות התשומות

 התכנית. ובמשאבי הנער בזמן יעיל פחות שימוש הינה ואחרים( מקצועיים לימודים )לשם מכך
 במסגרות מהתכניות חלק כי עולה, בארצות-הברית נשירה למניעת תכניות המתארים ממחקרים

 אלא העבודה, לשוק התלמידים להכשרת דווקא מכוונות אינן נשירה, מניעת שמטרתן נפרדות
 של השני בקצהו (.Cicchelli et al. 1990) רגשי טיפול מתן וכן עיוניים לימודים על הדגש את שמות
 הכשרה זו, גישה לפי העבודה. לחיי והכנה מקצועית הכשרה המדגישות תכניות נמצאות הרצף

 הדרושים הכלי□ את הרגילות העיוניות במסגרות ללמוד המתקשה לנער להעניק יכולה מקצועית
 ללמוד להמשיך - ירצו לא או - יוכלו לא אלה נערי□ לימודיו. בסיום העבודה לעולם לצאת לו

 הידע את לספק חייבת העל-יסודי בית-הספר ברמת הלימודים תכנית ולכן על-תיכוניים, בלימודי□
 העל-יסודיים בתי-הספר במסגרת מקצועית הכשרה שהצעת טוענים, יש להם. הדרושות והמיומנויות

 כה שעד ונערות לנערים תקין, עצמי דימוי לעיצוב הנחוצות והצלחה, סיפוק של חוויה מאפשרת
בית-הספר. ע□ במגעיהם נכשלו כלל בדרך

 לימודי המשלבות חינוכיות תכניות לנשירה, בסיכון תלמידים בעבור ויושמו פותחו בארצות-הברית
 אלטרנטיבה והייצור הכפיים בעבודת הרואה תפיסה ומתוך העבודה, לעולם התכוונות תוך מקצוע

 Collier et al. 1987; Johnson & Geller 1992); אלו תלמידים התקשו בה אשר העיונית ללמידה

1992 Langone et al. 1992; Karlin et al. 1993; Ripner.) ,תכנית למשל, כך ^BOSS, במרכז שהופעלה 
 יועדה התכנית בסיכון. נוער לבני מקצועית הכשרה וכללה בפלורידה, אלטרנטיבי מקצועי לחינוך

 מהם אחד לכל עבודה ומקום התעניינות תחום של אישית התאמה וכללה תלמידים, 15לכ-
 התלמידים למדו הבוקר בשעות צרכיו. לפי תלמיד לכל אישית מקצועית הכשרה תכנית והתאמת

 מעשית. בעבודה התנסו אחר-הצהריים ובשעות בעבודה, להם הדרושות המיומנויות את במרכז
 Franklin ;(1992) Adelman של: במחקריהם למצוא ניתן נוספות דומות תכניות של והערכה תיאור

.1990) et al,) 1995 של במחקרם נוספים. ובמחקרים) Hayward & Tallmadge) תכניות 12 נבדקו 
 עולה זה מחקר של מממצאיו בסיכון. נוער של נשירתו למניעת כמפתח מקצועי חינוך שכללו שונות

 זאת, עם מבתי-הספר. שנשרו התלמידים במספר משמעותית ירידה השיגו מהתכניות שליש רק כי
 התלמידים תפקוד ובשיפור בבית-הספר הנוכחות בשיפור השונות לתכניות היתה יותר רבה הצלחה

 שיפור חל תכניות 7וב- התלמידים, של הממוצע בציון שיפור חל תכניות 10ב- כמו-כן, בבית-הספר.
בית-הספר. בסביבת למשתתפים שהיתה הביטחון בתחושת

שתים־עשרה של אקדמי מסלול להשלים המסוגל נוער בין מראש הבחנה לערוך מקובל באירופה
בית־הספר בגיל כבר המופנים תלמידים לבין עיוניים, תיכוניים לבתי-ספר המופנה לימוד, שנות

לרכישת העדפה בעלי שהם או יותר נמוכים והישגים יכולת בעלי שהם החניכות, למסלול העל-יסודי
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 הכשרה שיטת ועבודה. לימודים של שילוב הכוללת מוכרת חינוכית מסגרת הינה החניכות מקצוע.
 גרמניה, כגון התעשייתיות, בארצות תיכון בית-ספר גילאי הנוער מבני 40% עד 30%כ- מקיפה זו

(.1978 יקיר בן ;1995 מור )גן אחרות רבות ומדינות אוסטריה

 בגרות לתעודת מוליכים שאינם במסלולים בני-נוער של השילוב מסוימת. בעייתיות זו לגישה גם
 שאלות מתעוררות זאת, מלבד (.1984 וסטאר )כהנא תיוג בתהליכי מלווים כפיים לעבודת והקישור

 העבודה לשוק יציאתו בעת הנער לצורכי הלימתה ומידת הניתנת המקצועית ההכשרה איכות לגבי
 או מספקת כבלתי מתגלית בית-הספר שמציע ההתנסות שבהם תחומים ישנם מחד, מכן. לאחר
 המקצועית. מההכשרה לאכזבה גורם התעסוקתית המציאות עם המפגש ואז מתאימה בלתי

 שהמציאות בעוד ומורכב רחב בידע התלמיד את מצייד בית-הספר אחרים במקרים מאידך,
(.1992 וקרינסקי )כץ מגרה ובלתי תחכום נעדרת רוטינית, עבודה עליו כופה התעסוקתית

 מערכת של במסגרות להשתלב מסוגלים אינם רבים נוער בני כי כללית הסכמה ישנה שראינו, כפי
 Franklin et al. 1990; Gold 1978; Rumberger) נוסף וסיוע מיוחדת לתכנית וזקוקים הרגילה, החינוך

 המסגרות שבו במקום להצליח שעליהן מכיוון רציניים, אתגרים עם מתמודדות אלו תכניות (.1987
 המגוונים לצרכים הולם מענה מתן יחסית. חלשות אוכלוסיות עם להתמודד הצליחו לא האחרות

 ממשיכים שונים בתחומים מקצוע ובעלי קשה, משימה הינו האלה הנוער בני של והמורכבים
 המקצועית הספרות (.1987 )גוטליב אלה ילדים לקדם ביותר המועילות לדרכים בנוגע להתלבט

 נוספים, שיטתיים הערכה במחקרי הצורך את מדגישה אלטרנטיביות מסגרות של בנושא הדנה
אלה. תכניות של האפקטיביות את אמפירי באופן שיבחנו

בישראל הסתגלות קשי נוער לבני חינוכיות תכניות 1.3
 בתוך הפועלות תכניות )א( בארץ: בסיכון בנוער לטיפול העיקריות מהתכניות כמה נתאר להלן

 ו-)ג( הרגילה; החינוך למערכת מחוץ נפרדות במסגרות הפועלות תכניות )ב( הרגילה; החינוך מערכת
 מיוחדים צרכים עם נערים לאוכלוסיית שנועדו הרגילה, למערכת מחוץ הפועלות מסגרות המפתנים,

בלבד.

הרגילה החינוך מערכת בתוך הפועלות בסיכון לנוער תכניות א.
 במסגרות החלשים התלמידים של בשילובם החינוך משרד של תמיכתו גוברת האחרונות בשנים

 נושא את המדגישה בתפיסה דוגלת בארץ הכללית החינוך מערכת בקהילה. הקיימות הרגילות
 מאמץ האחרונות בשנים רואים אנו כמו-כן, לחלש. מיוחד סיוע ומתן בחינוך, ההזדמנויות שוויון
 נשירה מניעת החינוך משרד מנכ״ל בחוזר ספר.:מבתי הנוער בני של הנשירה היקף לצמצום מיוחד
 והעל-יסודיים היסודיים בבתי-הספר הלומדים התלמידים "אחזקת נכתב: (1994 - התשנ״ה )טבת

 החינוך מערכת של החינוכית המדיניות מעיקרי הם הנושרים של מחדש ושילובם י״ב כיתה גמר עד
ישראל". במדינת
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 מקיפים תיכוניים בתי-ספר ובאנגליה, בארצות-הברית כמו בישראל, הוקמו השישים שנות בסוף
)חן חברתית אינטגרציה של העיקרון את לממש כדי שונה ומרקע שונות ברמות תלמידים שקלטו

 עיקרון לפי היום פועלים הרגילה החינוך במערכת העל-יסודיים מבתי-הספר גדול חלק . (1995
 נמוכים שהישגיהם נוער בני עם יחד נאותים לימודיים הישגים בעלי נוער בני ומשלבים האינטגרציה

 המקיפים התיכוניים היא.בתי-הספר בולטת דוגמה למסגרת. להסתגל והמתקשים במיוחד
 שונים לימוד מסלולי קיימים האלה בבתי-הספר רחב. גאוגרפי באזור הילדים כלל את המשרתים

 המובילים מסלולים לצד מקצועיות סיום תעודות השגת המאפשרים "מסמ״ר"( "מסמ״ם", )לדוגמה
 הדומיננטיות גוברת האחרונות בשנים על-תיכוניים. לימודים להמשך הדרושות הבגרות לתעודות

מצומצמת. בצורה אם אף הבגרות בבחינות עמידה ועל עיוניים בלימודים הישגים על הדגש של

 את ששמות חדשות תכניות פותחו הקיימות המסגרות בתוך החלשים התלמידים את לקדם על-מנת
 בישראל כיום המופעלת זה מסוג לתכנית הדוגמאות אחת מיוחד. וסיוע תמיכה מתן על הדגש

 ורווחה( חינוך )שירותי שח״ר אגף של התיכוניים בבתי-הספר ההכוון כיתות תכנית היא רחב בהיקף
 מספר בה שיש כיתה של קיומה המאפשר מיוחד מתקצוב נהנות ההכוון כיתות החינוך. במשרד

 תשומת יותר להשקיע יהיה שניתן על-מנת היותר(, לכל תלמידים )כעשרים מהרגיל נמוך תלמידים
 לקדם שמטרתה "מב״ר" תכנית הינן שח״ר אגף של אחרות תכניות ותלמיד. תלמיד בכל לב

נשירה. למניעת ותכניות בגרות, לבחינות חלשים תלמידים

 ולקדמם הרגילה מהמערכת מתקשים נוער בני של נשירתם את למנוע ניסיונות גם. קיימים
 על- פותחה החדשה" החינוך "סביבת תכנית בית-הספר. של העבודה דרכי לשינוי תכניות באמצעות

 פותחה התכנית מקומיות. ורשויות עמל רשת החינוך, במשרד שח״ר אגף בשיתוף ג׳וינט-ישראל ידי
 הישגים ואלימות, משמעת בעיות כולל ההכוון, כיתות בהפעלת שהתעוררו הרבים הקשיים רקע על

סולימני ;1996 )כהן המורים בקרב גבוהה ושחיקה נשירה של גבוהים שיעורים נמוכים, לימודיים
 יסודי לשינוי להביא יש התלמידים, ברמת מטרותיה את להשיג כדי כי גורסת התכנית . (1996

 עקרונות לתלמידים. המורה ובהתייחסות המורה של התפקיד בתפיסת המורים, צוות בארגון
 עבודת (1) כוללים: המורים, של העבודה בדרכי להתבטא האמורים התכנית, של העיקריים הפעולה
 המורים; על-ידי הרגשיים לצרכיו והתייחסות התלמיד של רב-ממדית היכרות (2) כצוות; המורים

 ומעורבות שיתוף (4) לצרכים; בהתאם דיפרנציאלית הוראה לתלמיד, אישית חינוכית תכנית (3)
 בניית כלומר, החדשה, פיזית" ב״סביבה שימוש (6) בהוראה; המידע בטכנולוגיית שימוש (5) הורים;
 הפרויקט. כיתות של לשימושן בית-הספר בתוך המידע טכנולוגיית ועתיר גמיש למידה מרחב

 מקיפים תיכוניים בתי-ספר בחמישה הפרויקט יישום את המלווה מקיף, הערכה מחקר ממצאי
 בייחוד בבית-הספר, בחווייתם שיפור לתלמידים; חיוביות תוצאות על מלמדים שבע, בבאר

 היקף צמצום ואף בבית-הספר בהתנהגות שיפור לימודיים, בהישגים עלייה המורים, עם ביחסיהם
 רבה במידה מיושמים הפעולה שעקרונות ככל כי גם, עולה מהמחקר (.1997 ,1996 )כהן הנשירה

התלמידים. לגבי החיוביות התוצאות מתחזקות גם כך - יותר

9



 הינה ׳,80ה- בשנות שהופעלה בתי-הספר בתוך חלשים ילדים לקידום לתכנית אחרת דוגמה
 באה לתכנית היוזמה (.1992 וקרינסקי )כץ נשירתם" ומניעת חלשים תלמידים לקידום ״התכנית
 לצמצום פעולה דרכי לפתח ומטרתה'היתה החינוך, במשרד שכונות ושיקום רווחה לטיפוח, מהאגף
 לפעולה למתאימים שנחשבו בתי-ספר 24 נבחרו כך לצורך העל-יסודיים. מבתי-הספר הנשירה
 בית- פעולה תכנית לעיצוב צוות להקמת התחייב בית-ספר כל שבהם. הנשירה שיעורי לפי בנושא
 מתקציב מומנו והן והעדפותיהם השונים בתי-הספר לנתוני בהתאם עוצבו השונות התכניות ספרית.
 ליוזמה הפנייה בעצם היה התכנית של ייחודה .40% בתוספת בית-ספר כל זכאי היה לו הטיפוח
 התלמידים אוכלוסיית של בקשייה התמקדות ומתוך עמו, בתוך־בית-הספר,.בשיתוף נשירה למניעת

 הבית-ספרית הנשירה בשיעורי צמצום על מעידים שנים חמש במשך שנאספו הנתונים החלשים.
 ישנם בית-ספר שבכל הוא התכנית מן שהופקו העקרוניים הלקחים אחד התכנית. בעקבות

 החומר המוקדם, איתורם אלו, לתלמידים התגובה אופני לנשירה. שנמצאים־בסכנה תלמידים
 ומידת בפניהם אתגרים והצבת לקשייהם ההתייחסות איכות הלימודי, בתחום להם המוצע

 על להשפיע העשויים הגורמים בין נמצאו אלה כל כלפיהם, בית-הספר של הכוללת המחויבות
בפועל. הנשירה שיעור

מקצועי-תעסוקתי לחינוך תכניות בסיכון: לנוער חילופיות נפרדות מסגרות ב.
 שנשרו לתלמידים המיועדות אחרות חינוך מסגרות בישראל פועלות הרגילה החינוך מערכת לצד

 אחרת. חינוכית תכנית שחיפשו מכיוון או דרישותיה, עם להתמודד הצליחו שלא לאחר זו, ממערכת
 אלו שמסגרות ההשקפה על מבוסס האינטגרטיבית לכיתה כתחליף ייחודיות מסגרות אחר החיפוש
 גישה לפי שונים. בתחומים ובקידומם אלה נוער בני של המיוחדים לצרכים מענה במתן יותר יעילות

 באמצעות אפקטיבי באופן להם ולסייע בעייתיים הנחשבים בתלמידים ישירות להשקיע יש זו,
 )כץ ייחודית במערכת ואינדיבידואלית ממוקדת פעולה המאפשרות קטנות איכותיות מסגרות

(.1992 וקרינסקי

 היהודי במגזר 91%) 17-15 בגיל הנוער מבני 86% (,1996) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי
 החינוך )"מערכת החינוך משרד בפיקוח הנמצאות חינוכיות במסגרות נמצאים הערבי( במגזר 73%ו-

 4%כ- המהווים נוער, בני 16,000כ- ונערות(, נערים 30,000)כ- הנותרים הנוער בני מתוך הרגילה"(.
 הטכנולוגיים בתי-הספר (.1995 מור )גן טכנולוגיים בבתי-ספר לומדים האלה, בגילים הנוער מבני

 עבודת חוק ,1953 - תשי״ג החניכות )חוק החניכות חוק בתוקף והרווחה העבודה משרד בפיקוח הם
 בתי-הספר ואורט. עמל רשתות בהם שונים, ציבוריים גופים על-ידי ומופעלים (1973 - תשל״ג נוער

 נוער בני המשרתים "האלטרנטיביים" החינוכיים המוסדות ממערכת חלק מהווים הטכנולוגיים
 בני של שהבעיות מהנחה יוצאת הללו בתי-הספר גישת הרגילות. החינוך במסגרות לומדים שאינם
 לכן, עבודה. למקומות הסתגלותם על גם ומקשות לימודיות למסגרות הסתגלותם על הקשו הנוער

 בני גם פונים הטכנולוגיים לבתי-הספר עבודה. הרגלי לרכישת המכוונים ולעזרה, לליווי זקוקים הם
שונות. מסיבות מקצועית הכשרה לקבל רצונם בשל יותר, גבוהים והישגים כישורים בעלי נוער
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 שבהן חניכות, כמסגרות החלו רובם האחרונות. בשנים רבים שינויים עברו הטכנולוגיים בתי-הספר
 עם בשבוע. אחד ליום רק לבית-הספר והגיעו בשבוע ימים חמישה במשך והנערות הנערים עבדו
 ולימודים )ט׳-י׳( הנמוכות בכיתות מלא לימודים שבוע המעניקים בתי-ספר הפכו הם הזמן

 בתי-הספר עבודה(. ימי 3ו- לימודים ימי 3) הגבוהות בכיתות עבודה במקום שיבוץ עם משולבים
 בלימודים יסוד, במיומנויות הנוער בני קידום באמצעות אליהם הפונה האוכלוסייה את לשרת נועדו

 עומד אשר תלמיד עבודה. הרגלי והכשרת במקצוע ידע הכוללת מקצועית בהכשרה עיוניים,
 סיווג של בתעודה הלימודים סיום עם זוכה העבודה, משרד של חיצוניים במבחנים בהצלחה
מסוימות. בדרישות ועומד י״ב כיתה שמסיים למי לימוד שנות 12 של תעודות גם ניתנות מקצועי.

 גדול מגוון ישנו (.1995 )גן־מור בשכר מעשית ועבודה לימודים התלמידים משלבים הללו בבתי-הספר
 ה״תעשייתיים" בתי-הספר למשל, בתי-הספר. של שונות הפעלה דרכי ואף מקצועיות מגמות של

 צה״ל. עם בשיתוף מופעלים אחרים טכנולוגיים ובתי-ספר גדול, תעשייתי מפעל עם בשיתוף מופעלים
 החדשה" החינוך "סביבת פרויקט כולל החינוכית, העבודה לשיפור ייחודיים פרויקטים גם מופעלים
קודם. שהוזכר

 עובדים שאינם נוער לבני מוגנת תעסוקתית מסגרת עבודה", "קבוצות מסגרת היא אחרת מסגרת
 בשילוב מופעלת והיא ועבודה בלימודים שילוב לקראת מעבר משמשת המסגרת לומדים. ואינם
 עובדים התלמידים צה״ל עם בשיתוף המופעלות העבודה בקבוצות ציבור. מוסדות או צה״ל

 בנוסף, חברתי. מדריך ובליווי חונך בהנחיית בשבוע, ימים 5-3 הארץ ברחבי עורפיות בסדנאות
 )גן- בשבוע ימים 3-1 לחניכות בבתי-ספר וכן מורה-חיילת בעזרת פרטני באופן לומדים התלמידים

(.1995 מור

 על-ידי הוקמו הנוער ממרכזי חלק הרגילה. מהמערכת שנשרו נוער בני לשרת נועדו הנוער מרכזי גם
 וחלקם החינוך, משרד לאחריות באחרונה ועברו היהודית הסוכנות של הנוער לעליית המחלקה

 לימודים של שילוב ישנו הנוער במרכזי גם החינוך. משרד של שח״ר אגף על-ידי ישירות הוקמו
 לשמש הנוער מרכזי נבחרו הנוכחי במחקר יחסית. קטנה מסגרת בתוך מקצועית הכשרה עם עיוניים
הדוח. בהמשך במפורט נתייחס ולכך המפתן, למסגרות השוואה קבוצת

 בהיקפים רבות שנים הפועלות מסודרות ארגוניות מסגרות שהם הטכנולוגיים לבתי-הספר בנוסף
 אחת דומות. מטרותיהן אך יותר, קטן שהיקפן ייחודיות תכניות השנים עם פותחו נרחבים,

 חינוכית בתכנית מדובר (.1983 ודרוק )שרלין חניכים״ "פרויקט הינה זה מסוג לתכנית הדוגמאות
 באוניברסיטה בחינוך הטיפוח לחקר המכון בשיתוף שפותחה ולימודים, עבודה המשלבת ניסויית

 הרגילות, החינוך ממערכות שנשרו נוער לבני מיועדת התכנית והרווחה. העבודה ומשרד העברית,
 מועסקים הנוער בני העברית. באוניברסיטה כחניכים המועסקים ועבודה, לימודים לשלב בחרו או

 תמיכה מקבלים ובמקביל, ובתחזוקה, זוטרים פקידותיים בתפקידים העברית באוניברסיטה
 פעילות הכולל פרויקט ביום משתתפים החניכים שבוע מדי באוניברסיטה. הפרויקט מצוות חינוכית
 העובדים אחד שהוא חונך, מוצמד חניך לכל בנוסף, עצמה. באוניברסיטה ונערך וחברתית לימודית
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 (1990 וניב )שרלין התכנית הערכת מחקר מממצאי החניך. את ללוות שתפקידו העבודה, במקום
 עד באוניברסיטה בעבודתם שמתמידים התלמידים מספר גדל הפעלה, שנות כעשר לאחר כי עולה

לימודיהם. סיום עם חיצוניות לבחינות הניגשים האוניברסיטה חניכי אחוז גדל וכן לגיוסם,

 ג׳וינט-ישראל על-ידי שפותחה "מפנה" תכנית הינה מנותק לנוער המיועדת ייחודית נוספת דוגמה
 תכנית של מטרתה (.1995 וכהן־מינץ )גוטליב זה דוח כתיבת בעת 12ה- לשנתה ונכנסה 1987ב-

 או לימודית המשך, במסגרת להשתלב לו שיאפשר חברתי לתפקוד הנער את להביא היא "מפנה"
 נעשה שבמהלכה בלבד, אחת שנה במסגרת משתתפים הנערים ליכולתו. המתאימה תעסוקתית,

 נורמטיבית, תעסוקתית או חינוכית במסגרת ולהשתלב לחזור יוכלו שבו למצב לקדמם ניסיון
 תכנית בתוך מתמשכים. ותמיכה ליווי תוך מתבצעת ההשמה וליכולותיהם. לבחירתם בהתאם

 יחסים לבנות ניסיון וישנו פורמליות, בלתי פעילויות של רחב מגוון משולבות הפורמלית הלימודים
 תוצאות אחר מעקב לצורכיהם. מרבית לב תשומת תוך לנערים הצוות בין במיוחד משמעותיים

 למסגרת עוברים שכשליש מעלה (,17-16 בגיל )רובם המסגרת עזיבת בעת הנערים של ההשמה
עבודה. למסגרת פונים וכשליש מקצועית הכשרה עם למסגרת פונים כשליש לימודים,

שיקומיות חילופיות מסגרות המפתן: מסגרות ג.
 הרגילה החינוך במערכת לומדים אינם היהודי( במגזר 9%) בישראל הנוער מבני 14%כ- כאמור,

 משרד שבפיקוח הטכנולוגיים בבתי-הספר לומדים הנוער מבני 4%וכ- החינוך, משרד שבפיקוח
 קודם שתוארו השונות, האלטרנטיביות במסגרות לומדים נוספים ונערות נערים והרווחה. העבודה

 לומדים שאינם נוער בני של אוכלוסייה יש (.1992 )להב לעבודה פונים נוער בני של קטן אחוז לכן.
לפשע. להידרדרות גבוה בסיכון כמצויה נחשבת זו אוכלוסייה עובדים. ואינם

 הרגילות מהמסגרות שנפלטו לאחר הסתגלות קשי ונערות נערים לקלוט נועדו המפתן מסגרות
 החמישים בשנות הוקמו המפתנים הטכנולוגיים(. בתי-הספר )לרבות בקהילה הקיימות האחרות

 השתנו ותכניתם המפתנים מטרות עבודה. להשיג הנוער צורכי על לענות שנועדו תעסוקה, כמסגרות
 והשיקום הטיפול את שמדגישות וליצירה, לחברה חינוכיות "לחטיבות והתפתחו השנים, עם

 2,400מ- ביותר המטפלים מפתנים 37 כיום קיימים בארץ (.1993 )דגן והיצרני״ החברתי הלימודי♦

 המפתנים כאמור, והדרוזי. הערבי במגזר וחמישה היהודי, במגזר מפתנים 32 מהם נוער, בני
 עריכת בזמן החינוך. משרד עם יחד והרווחה העבודה במשרד נוער לשיקום השירות על-ידי מופעלים
 נוער לבני חינוך מתן על המופקד מיוחד, לחינוך האגף היה החינוך במשרד האחראי הגורם המחקר,

 צרכים עם נוער בני לקלוט המפתנים נועדו המיוחד, החינוך של כשירות מיוחדים. צרכים עם
 שנת במהלך 3שכלי. מפיגור סובלים שאינם במיוחד נמוכים והישגים התנהגות בבעיות המתבטאים

 ורווחה(, חינוך )שירותי שח״ר לאגף החינוך משרד מטעם המפתנים להפעלת האחריות עברה 1997
הכללי. הפדגוגי המינהל בתוך חלשות אוכלוסיות קידום על המופקד

העמלניות. החטיבות לרבות המיוחד, החינוך במערכת אחרות למסגרות מופנים שכלי פיגור בעלי נוער בני 3
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 במיומנויות עיוניים לימודים המשלבת תכנית מופעלת שבו חינוכית-טיפולית מסגרת הינו המפתן
 לצרכים מענה לתת המכוונים טיפוליים והיבטים יצרנית, בעבודה ועיסוק עבודה לחיי הכנה יסוד,

 קטנות מסגרות היותם על דגש במפתנים מושם בנוסף, החניכים. של והחברתיים הרגשיים
 המקצועית הגישה את למקם נוכל פרטנית. והתערבות אישית התייחסות המאפשרות "ואינטימיות",

 נפרדת כמסגרת )א( בסיכון: לנוער מסגרות המתארים הרצפים שלושת לאורך המפתנים של
בסדנאות. יצרנית עבודה על דגש עם )ג( הנער; של שיקומי-טיפולי לקידום שנועדה )ב( )סגרגטיבית(;

 ואחרים )שפרינצק ׳70ה- שנות בסוף בעבר נחקרו זה, מחקר בדוח שמוערכות ה״מפתן" מסגרות
 של דומה לקבוצה הושוו התלמידים ונתוני "מפתן" מסגרות חמש נבדקו הקודם במחקר (.1981

 המפתנים. מסיימי קבוצת אחר מעקב נערך כמו-כן, אלטרנטיביות. חינוך ממסגרות תלמידים
 מתלמידים יותר רבים צרכים בעלי אכן הם במפתנים התלמידים כי כך, על הצביעו המחקר ממצאי

 נמצאו בנוסף, יסוד. במיומנויות בעיקר התלמידים לקידום תורם המפתן וכי אחרות, במסגרות
שנבדקו. השונים המפתנים של הפעולה דפוסי בין משמעותיים הבדלים
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המחקר תיאור .2

המחקר מטרות 2.1
 מטרתו טיפול. ומתן ניהול של שונות ברמות המפתנים להפעלת האחראים את לשרת נועד המחקר

 לצורכי הולם מענה מהווים אכן במפתנים הניתנים המענים בה המידה על לעמוד היא המרכזית
הבאות: במטרות המחקר עוסק יותר מפורט באופן להתקדמותם. ומביאים החניכים

שונים; בתחומים צורכיהם וזיהוי המפתנים חניכי אוכלוסיית אפיון (1)
המפתן; במסגרת לחניכים הניתנים המענים מגוון ותיאור המפתנים של הפעולה דפוסי בחינת (2)
 )א( ובעיקר: שונים, בתחומים לחניכים ביחס המפתנים מטרות מושגות שבה המידה בחינת (3)

 הכשרת )ב( אחרת; מסגרת מכל שנפלטו נוער לבני עבודה לחיי והכשרה לימודים מסגרת מתן
 קידום )ג( מהמסגרת; היציאה לאחר חברתית והסתגלות תעסוקה להמשך המפתנים בוגרי

 הסתגלות על המצביעה ההתנהגות ובמיוחד החניך, של הרגשי והמצב החברתית ההתנהגות
 והתנהגות הישגים לרבות - לימודי בתפקוד החניכים קידום )ד( סדיר; ביקור כגון למסגרת,
המקצועית. בסדנה וגם העיונית בכיתה גם לימודית,

המחקר אוכלוסיית 2.2
 השוהים החניכים ואת 1994ב- בארץ קיימים שהיו המפתנים 34 את כללה המחקר אוכלוסיית

המפתנים 34 מתוך 30 כי לראות ניתן המסגרות. של עיקריים מאפיינים מספר מציג 1 לוח בהם.

המפתנים של כלליים מאפיינים :1 לוח

החניכים מכלל אחוז

מפתנים סה״כ

באחוזיםהמאפיין במספרים

המפרק: גודל
4 9 3 חניכים 30 עד

27 35 12 חניכים 50-31
27 29 10 חניכים 70-51
24 18 6 חניכים 90-71
18 9 3 חניכים 130-91

מגזר:
88 30 יהודי
12 4 ערבי

מחוז:
41 14 צפון
50 17 מרכז

9 3 דרום
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 מכלל, 4%) חניכים 30 עד לומדים מפתנים בשלושה הערבי. למגזר וארבעה היהודי למגזר שייכים
 51 לומדים מפתנים 16ב- החניכים(, מכלל 27%) חניכים 50 עד 31 לומדים מפתנים 12ב- החניכים(,

 החניכים(. מכלל 18%) חניכים 130 עד 91 - מפתנים ובשלושה החניכים( מכלל 41%) חניכים 90’עד
 במחוז נמצאים ושלושה הצפון במחוז - שנים־עשר המרכז, במחוז מצויים מפתנים שבעה-עשר

הדרום.

המחקר מערן 2.3
 במגזר מפתנים שישה של במדגם חניכים של מצבם על נתונים איסוף על מתבסס המחקר מערך

 הבדיקה ,1994 בדצמבר נערכה הראשונה הבדיקה שנתיים. במשך זמן נקודות בשלוש היהודי,
 מאפייני על מידע נאסף .1996 במאי נערכה השלישית והבדיקה ,1995 באוקטובר נערכה השנייה

 למחקר השנייה השנה במהלך החניכים. על לצוות שהופנו שאלונים באמצעות ומצבם, החניכים
 החינוך של מסגרות הן אלה נוער. במרכזי הלומדים תלמידים של השוואה קבוצת לגבי מידע נאסף

 על מידע נאסף כמו-כן, דומה. באוכלוסייה והמטפלות היהודית לסוכנות שייכות שהיו הטכנולוגי
 העזיבה לאחר נאסף העוזבים על המידע ועזבו. למחקר הראשונה בשנה במפתנים שלמדו. נוער בני

אישיים. וראיונות לצוות שאלונים באמצעות

 למנהלים שאלון 1995 מארס בחודש הועבר השונים, המפתנים של הפעולה דפוסי על ללמוד כדי
בארץ. המפתנים בכל הצוות אנשי ולכל

המדגם 2.4
 של מדגם הורכב הטיפול, ותוצאות הניתן הטיפול החניכים, מאפייני על פרטני מידע איסוף לצורך
 "אשכולות" מדגם של זו שיטה המפתנים. של העיקריים הסוגים את לייצג שנועד מפתנים שישה

 על ללמוד לנו לאפשר כדי הדרוש מפתן, בכל גדול מספיק חניכים מספר להבטיח כדי נבחרה
 אחד כל על מידע נאסף במדגם, שעלה. מפתן בכל המפתנים. בהפעלת הקיימים שונים דפוסים

מפתן. באותו הלומדים מהחניכים

 הבנות ואחוז החניכים( )מספר גודל מחוז, קריטריונים: שלושה פי על מפתנים לבחור הוחלט
 אחד מכל מפתן בחירת אפשרו לא תקציביות מגבלות (.2 לוח החניכים־)ראה באוכלוסיית

 המפתנים שהם הנחה מתוך הגדולים, למפתנים יתר ייצוג לתת הוחלט ולכן שנוצרו, מהתאים
יותר. היציבים

במשרד מטה ואנשי מפקחים עם שיחות שכלל מקיף, חיפוש תהליך לאחר נבחרה ההשוואה קבוצת
מאפיינים בעלי תלמידים המשרתות מסגרות למצוא במטרה והרווחה, העבודה ובמשרד החינוך
אלו מסגרות עמלניות. חטיבות תלמידי של התאמתם נבדקה ראשית, המפתנים. לחניכי דומים

.15 עד 13 בני נערים המפתנים, כמו וקולטות, המפתנים( )כמו המיוחד החינוך במסגרת מופעלות
במאפיינים המפתנים מחניכי כללי באופן שונים העמלניות בחטיבות הנערים כי העלה בירור אולם,
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 ביותר הדרמה כקבוצה הנוער מרכזי אוכלוסיית על המליצו המיוחד מהחינוך מפקחים מרכזיים.
 ונוער ילדים לעליית המחלקה של הנוער במרכזי הלומדים תלמידים הם אלה המפתן. לחניכי

 בשירות גורמים עם נוספת והתייעצות הנוער מרכזי מנהלי עם ראיונות לאחר היהודית. בסוכנות
 את לבקש ההיגוי ועדת על-ידי הוחלט אלו, מסגרות המפעילים החינוך ובמשרד נוער לשיקום

 מתוך מפתן, אין שבהם בישובים פועלים למדגם שנבחרו הנוער מרכזי שני במחקר. השתתפותם
 את ממיינת השירותים מערכת היתה יישוב, באותו השירותים שני מתקיימים היו שאם הנחה

האוכלוסיות. בין הדמיון את מצמצמת ובכך מקצועיים, מידה קני פי על החניכים

הבנות ושיעור גודל מחוז, פי על במדגם המפתנים אפיון :2 לוח

דרום מרכז צפון מחוז

ה׳ ג׳ גבוה בנות אחוז גדול ־ מפתן
חניכים( 60 )מעל

ד׳ ב׳ נמוך בנות אחוז

א׳ גבוה בנות אחוז מפתןיקטן
חניכים( 6 ס )עד

ר נמוך בנות אחוז

 עריכת שבעת מכיוון הפחות. לכל מסגרות משתי ההשוואה בקבוצת תלמידים לדגום הוחלט
 מדגימה ההשוואה קבוצת תלמידי מדגם הורכב תלמידים, 100כ- נוער מרכז בכל למדו המחקר
 ההשוואה, קבוצת לאיתור הנדרש הזמן בגלל במסגרת. הלומדים התלמידים מחצית של מקרית

 ואיסוף )תשנ״ה(, למחקר הראשונה בשנה כבר אלה תלמידים על נתונים לאסוף אפשרות היתה לא
 לאיסוף השני לשלב במקביל תשנ״ו(, )סתיו השנייה השנה בתחילת רק החל לגביהם הנתונים

המפתנים. חניכי בקרב נתונים

 יוני - 1994 )דצמבר המחקר תקופת במהלך שבמדגם במפתנים שלמדו החניכים כל נבדקו כאמור,
 חניכים: 644 בסה״כ כלל שהמדגם כך להשוואה. שנבחרו במסגרות התלמידים מחצית וכן (,1996

ההשוואה. מקבוצות חניכים 98ו- מפתנים חניכי 546

 לחלק ניתן להן. ומחוצה המסגרות שתי אל נוער בני של תנועה היתה המחקר תקופת כל במשך
4(:3 לוח )ראה שנבדקו הפעמים מספר פי על עיקריות קבוצות לחמש החניכים את

 המפתן את לעזוב צפויים היו בתשנ״ו ללמוד שהמשיכו מהחניכים שחלק לכך מתייחסת אינה זו חלוקה 4
השנה. בסוף

בתשנ״ו. בלימודיהם והמשיכו בתשנ״ה במסגרת למדו אשר חניכים ממשיכים: ותיקים )א(
בסיומה. או הלימודים שנת במהלך ועזבו בתשנ״ה במסגרת למדו אשר חניכים תשנ״ה: עוזבי )ב(
תשנ״ו. במהלך ועזבו בתשנ״ה, במסגרת למדו אשר חניכים תשנ״ו: עוזבי ותיקים )ג(
השנה. במהלך בלימודיהם והמשיכו בתשנ״ו למסגרת הצטרפו אשר חניכים תשנ״ו: חדשים )ד(
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השנה. במהלך ועזבו בתשנ״ו לימודיהם החלו אשר תלמידים תשנ״ו: חדשים־עוזבים )ה(
 סוף לאחר במפתנים ללמוד שהחלו או חודשים משלושה פחות במסגרת ששהו חניכים נבדקו לא

.1995 דצמבר

במסגרת* נכחו שבהם הבדיקות ומועדי מספר לפי המחקר, באוכלוסיית הנוער בני :3 לוח

 מרכזי
נוער מפתנים

ח׳סה״כ ז׳ ר ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳

48 50 76 141 96 84 106 43 644 סה־כ

19 55 35 26 22 18 175 ממשיכי□ ותיקים
הבדיקות שלוש בכל נכחו

(1996 יוני - 1994 )דצמבר

25 40 28 29 40 9 171 תשנ״ה עוזבי
בלבד הראשונה בבדיקה נכחו

(1995 יוני - 1994 )דצמבר

11 11 15 5 2 6 50 תשנ״ו עוזבי ותיקים
הראשונות הבדיקות 2ב- נכחו

(1995 אוקטובר - 1994 )דצמבר

43 46 19 27 17 23 37 5 217 תשנ״ר חדשים
האחרונות הבדיקות 2ב- נכחו

(1996 יוני - 1995 )אוקטובר

5 4 2 8 1 1 5 5 31 תשנ״ר עוזבי חדשים
בלבד האמצעית בבדיקה נבדקו

(1995 )אוקטובר

במחקר. ההשתתפות תקופת את מציינים התאריכים *

המידע איסוף ומועדי המחקר כלי 2.5
 בהם הטיפול ותוצאות הניתנים המענים התלמידים, מאפייני לבחינת מידע איסוף א.

 סיפק עובד כל החניכים. עם ישירות העובדים במפתן הצוות מאנשי נאסף החניכים לגבי המידע
 המצב הנפשי-רגשי, המצב על מידע נתנו והמנהל הטיפולי הצוות אנשי מומחיותו: תחום לגבי מידע

 בכיתה והתנהגותו החניך של הלימודי תפקודו לגבי מידע סיפק המורה אישי. ורקע המשפחתי
 לוח )ראה בסדנה התנהגותו ולגבי המקצועי בתחום החניך של תפקודו לגבי מידע סיפק והמדריך

4.)

 למפתן ההפניה תהליך ולימודי, אישי רקע ומשפחתו, החניך על מידע כולל השאלון רקע: שאלון
 חניכים לגבי המנהלת. או היועצת הסוציאלית, העובדת על-ידי מולא זה שאלון במפתן. והקליטה
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 שנת בסוף למפתן שהגיעו חניכים לגבי תשנ״ה. בחורף מולא השאלון בתשנ״ה, במפתן שלמדו
 תשנ״ו. בחורף השאלון מולא ההשוואה קבוצת תלמידי לגבי וכן תשנ״ר ובתחילת תשנ״ה הלימודים

 97%ל- הגיע זה בשאלון ההיענות אחוז הנוער(. ממרכזי 98ו- מהמפתנים 552) שאלונים 623 התקבלו
(.4 לוח )ראה הנוער במרכזי 94%ול- במפתנים

 בלימודים, והישגיו החניך תפקוד לגבי נקודתית מצב תמונת לתת נועד זה שאלון למורה: שאלון
 להעריך שניתן בכך טמון לכלי הרציונל רגשי. ומצב חברתית הסתגלות ובין־אישית, כללית התנהגות
 איש על-ידי המתבצעות התנהגותו של חוזרות תצפיות באמצעות התלמיד של מצבו את ביעילות
 אחרים מקובלים מחקר כלי על מתבסס הכלי ותכוף. קרוב בקשר איתו הנמצא המקצוע

(.Achenbach 1991 ;1995 וכהן-מינץ גוטליב ;1976 ושפטיה )סמילנסקי

 אביב תשנ״ו, חורף תשנ״ה, חורף מועדים: בשלושה במפתנים החניכים מורי על-ידי מולא השאלון
 של הכולל המספר בלבד. האחרונים המועדים בשני - ההשוואה קבוצת תלמידי ולגבי תשנ״ו

 188ו- הבדיקה( מועדי )בשלושת מהמפתנים שאלונים 1,041 :1,229 הוא שהתקבלו השאלונים

 97%ל- הגיע זה לשאלון הכללי ההיענות אחוז בדיקה( מועדי )בשני הנוער ממרכזי שאלונים
(.4 בלוח פירוט )ראה הנוער במרכזי 96%ול- במפתנים

 תפקוד לגבי נקודתית מצב תמונת לתת זה שאלון גם נועד למורה, השאלון כמו בסדנת: למדריך שאלון
 בשאלון הסבר )ראה רגשי ומצב חברתית הסתגלות ובין־אישית, כללית התנהגות בסדנה, והישגים
 במקביל ומהמדריך מהמורה נאסף רגשי ומצב חברתית הסתגלות התנהגות, על המידע למורה(.
 השאלון הלימוד. מסגרות בשתי התפקוד רמת השוואת ולצורך יותר, אמינה תמונה לקבל על-מנת

 תשנ״ו אביב תשנ״ו, חורף תשנ״ה, חורף מועדים: בשלושה במפתנים החניכים מדריכי על-ידי מולא
 השאלונים של הכולל המספר בלבד. האחרונים המועדים בשני ההשוואה, קבוצות תלמידי ולגבי

 ממרכזי שאלונים 164ו- הבדיקה( מועדי )בשלושת מהמפתנים שאלונים 1,052 :1,216 הוא שהתקבלו
 במרכזי 92%ול- במפתנים 98%ל- הגיע זה בשאלון ההיענות אחוז בדיקה(. מועדי )בשני הנוער
(.4 לוח )ראה הנוער

 קיבל שהחניך טיפוליות, והתערבויות שירותים על מפורט מידע לתת נועד השאלון □:,מעב שאלון
 העובדת על-ידי מולא השאלון למענו. חוץ גורמי עם המפתן שרקם קשר ועל תשנ״ו, שנת במהלך

 השנייה השנה בתום מולא השאלון פרטני. באופן חניך כל לגבי המנהלת או היועצת הסוציאלית,
 344) 1996 ינואר חודש לאחר עזבו או זמן, באותו במפתן שלמדו החניכים כל לגבי למחקר

בלבד. המפתנים חניכי על מידע נאסף (.4 לוח )ראה שאלונים(
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הנוער ובמרכזי במפתני□ * ההיענות ואחוזי שנבדקו הנוער בני מספר הנוער, בני לגבי הנתונים לאיסוף הכלים :4 לוח

נוער במרכז שדה עבודת במפתני□ שדה עבודת הכלי תיאור

 אחוז
היענות

 מס׳
 שאלונים

 שהתקבלו
 )וראיונות
שבוצעו(

 מס׳
 שאלוני□

דרושים
 אחוז

היענות
 מס׳

 שאלונים
שהתקבלו

 מס׳
 שאלונים

דרושים
 איסוף מועד .

הנתונים המידע סוג
 מקורות
המידע

 אוכלוסייה
נחקרת המחקר כלי

94% 92 98 96% 531־ 552  תשנ״ה חורף -
*תשנ״ו חורף ־

 אישיים פרטים ■
 החניך על

ומשפחתו.
 של אישי רקע ־

 לימודים החניך,
קודמים

 למפרע, ההפניה -
 נוער( )מרכז

בו והקליטה

 מנהל,
עו״ס יועץ,

 חניכי
המדגם

רקע שאלון

98%
94%

96%

96
92

188

98
98

196

98%
96%
96%

97%

389
360
292

1,041

396
375
303

1,074

 תשנ״ה חורף ־
תשנ״ו חורף ־
 תשנ״ו אביב -

סה״כ

 והישגים תפקוד ■
בלימודים

התנהגות *
רגשי מצב -
 המשך תכנית ־

ב׳( א׳, )בשלבי□
 של מצבו סיכום •

 ג׳ )בשלב החניך
בלבד(

מורים  חניכי
המדגם

מורה שאלון

99%
85%

92%

88
76

164

89
89

178

98%
97%
99%

98%

389
363
300

1,052

396
375
303

1,074

תשנ״ה חורף •
תשנ״ו חורף *
תשנ״ו אביב -

סה״כ

 והישגים תפקוד ־
בסדנה

התנהגות •
רגשי מצב -
 להמשך תכנית ־

 ב׳( א׳ )בשלבים
 של מצבו סיכום ־

 ג׳ )בשלב החניך
בלבד(

 מדריכים
בסדנאות

 חניכי
המדגם

מדריך שאלון



)המשך( 4 לוח

נוער במרכז שדה עבודת במפתנים שדה עבודת הכלי תיאור

 אחוז
היענות

 מס'
 שאלונים

 שהתקבלו
 )וראיונות
שבוצעו(

 מס'
 שאלונים

דרושים
 אחוז

היענות
 מס'

 שאלונים
שהתקבלו

 מס׳
 שאלונים

דרושים
 איסוף מועד

הנתונים המידע סוג
 מקורות
המידע

 אוכלוסייה
נחקרת המחקר כלי

100% 344 **344 תשנ״ו אביב -  התערבויות -
 טיפוליות
 שהחניך ושירותים

 שהוא או קיבל,
להם זקוק

 גורמי עם קשר -
חוץ

 להמשך/סיום צפי -
במפתן לימודים

 מנהל,
 יועץ,
עו״ס

 חניכי
 המדגם

 )מפתנים
בלבד(

מענים שאלון

91% 222 243  תשנ״ו חורף -
*** ** *תשנ״ו • אביב ־

העזיבה נסיבות -
היוצא עם קשר -
 הנוכחי העיסוק -
קשיים ־

 מנהל,
עו״ס יועץ,

 חניכי
 המדגם
 שיצאו

מהמפתן

 מעקב טופס
לבוגר/עוזב

23 תשנ״ו אביב -  הגעה נסיבות -
למפתן

 רצון שביעות -
מהמפתן

הדתי ההווי ־
לעתיד תכנית -
 הבוגרים: לגבי -

נוכחי עיסוק

 חניכים
ומסיימים

 חניכי
 3 ומסיימי
 מפתנים
במדגם

 עם ראיונות
 חניכים

ומסיימים

 הצטרפו שהם בגלל )על־פי־רוב לכן קודם שאלון עליהם מולא שלא התלמידים ולגבי ההשוואה קבוצת תלמידי לגבי רק מולא תשנ״ו בחורף שמולא רקע שאלון *
הקודמת( הבדיקה מאז למפתן

 מספר לימודים. שנת אותה של ינואר חודש תום לאחר שעזבו או תשנ״ר(, )אביב הנתונים איסוף בעת במפתן שלמדו נערים לגבי מענים שאלון למלא נתבקש הצוות **
אלה. מידה קני על עונים הם כי הצוות על-ידי דווח שעליהם הנערים מספר את משקף הדרושים השאלונים

תשנ״ו במהלך המפתן את שעזבו חניכים לגבי הטופס מולא תשנ״ו באביב בתשנ״ה. המפתן את שעזבו חניכים לגבי תשנ״ו בחורף מולא המעקב טופס ***



 החדשה המסגרת המפתן, עזיבת ונסיבות תאריך לגבי פרטים נאספו בטופס לבוגך/עוזב: מעקב טופס
 היוצא של קשיים על ומידע היוצא, עם המפתן צוות קשר בה, קליטתו ומידת החניך עבר אליה

 לאחר השנה במהלך היועצת או הסוציאלית העובדת על-ידי מולא הטופס הצוות. לאיש הידועים
 הגיע ההיענות ואחוז חניכים, 222 על מולא הטופס שנה(. כחצי לאחר )על-פי-רוב המפתן עזיבת

הנוער. מרכזי תלמידי לגבי מולא לא הטופס (.4 לוח )ראה 91%ל-

 ומספר חניכים 23 עם נערכו למחצה מובנים עומק ראיונות המפתנים: ויוצא׳ חניכי□ ע□ פתוחים נות1ראי
 על מידע לאסוף היתה אלו ראיונות של מטרתם ו׳(. ד׳, )ב׳, נבחרים מפתנים בשלושה יוצאים
 במסגרת. השתתפותם לתוצאות וביחס למפתנים ביחס והמסיימים החניכים של המבט נקודת

 מידת ושל לימודים של שונות רמות כמייצגים המנהל על-ידי נבחרו והמסיימים החניכים
למפתן. ההסתגלות

 הגיע שבגללן הסיבות כללי, באופן החניך בעיני המפתן בתיאור התמקדו החניכים של הראיונות
 בלבד(, דתיים )במפתנים בעיניו הדתי החינוך השפעת במפתן, מהשהות שביעות-הרצון מידת למפתן,
 העזרה, )התכנית, מהמפתן שביעות-הרצון במידת התמקדו המסיימים עם הראיונות לעתיד. ותכניות
לעתיד. ובתכניות הנוכחי בעיסוק וכו׳(, הצוות עם היחסים הדתי, החינוך

במפתן הפעולה דפוסי לבחינת מידע איסוף ב.
 כך. לשם שפותחו (5 לוח )ראה מגוונים כלים באמצעות שונים ממקורות מידע נאסף זה בתחום גם

 שבועיות, שעות ארבע מעל במפתן מועסקים אשר המנהלים( )כולל העובדים לכל ניתנו השאלונים
 בנפרד עובד לכל נשלחו השאלונים המשק(. עובדי )ולעתים חיילות ומורות לאומי שירות בנות מלבד

הארץ. ברחבי המפתנים 34ב-

 את הערכתו אחרים, עובדים עם יחסיו העובד, של שביעות-רצונו כגון רגישים, נושאים בדק השאלון
 כי לזכור יש העובד. דעות של לחשיפה רבה רגישות תהיה כי הנחנו זאת לאור ועוד. המפתן עבודת

 השאלון על עונים אנשים ולעתים החברתית, לרצייה ניכרת השפעה להיות יכולה זה מסוג במחקרים
 עובד לכל שצורף במכתב אמצעים: במספר נקטנו לכן לענות. מהם שמצופה חושבים שהם כפי

 לצורכי זיהוי קוד הופיע השאלון על האפשר, במידת אנונימיות נשמרה מלאה; סודיות הובטחה
 דואר במעטפת אלינו ישירות השאלון את לשלוח נתבקשו העובדים העובד; שם נרשם לא אך מעקב
 זאת לאור המפתנים. בכל בהקפדה נשמרו נקטנו בהם האמצעים כל לא כי למדנו זאת, עם חוזר.
בממצאים. ביטוי לידי הבאה העובדים, בתשובות מסוימת הטיה שהיתה ייתכן

טווח .66%ב- הסתכם זה לשאלון הכללית ההיענות שאחוז כך עובדים, 552מ- שאלונים 364 נתקבלו
שחלק מכך נובע הנמוך ההיענות שאחוז ייתכן .100%ל־ 23% בין נע השונים במפתנים ההיענות

לגביהם. רלוונטי אינו שהשאלון חשבו ולכן קטן, בהיקף חלקיות במשרות מועסקים מהעובדים
היה בהם ההיענות שאחוז מפתנים חמישה נכללו לא מפתן לפי העובדים תשובות של בניתוחים

שאחוז מכיוון זאת עשינו פחות. או עובדים משלושה שאלונים מהם שקיבלנו או 25%מ- נמוך
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בלבד( )מפתני□ הפעולה דפוסי לבחינת הכלים :5 לוח

 אחוז
היענות

 שאלונים מס׳
 שהתקבלו/ראיונות

שבוצעו

 מס׳
 שאלונים

דרושים
 איסוף מועד

הנתונים המידע סרג
 מקורות
המידע

 אוכלוסייה
נחקרת המחקר כלי

100% 34 34 תשנ״ה אביב - היעד ואוכלוסיית המפתן מטרות ־
במפתן עבודה דרכי ■
צוות עבודת -
חוץ גורמי עם קשר -
המנהל בעיני במפתן העבודה -
אישיים פרטים -

מנהל  כל מנהלי
המפתנים

למנהל שאלון

66% 364 552 תשנ״ה אביב - המפתנים ומטרות היעד אוכלוסיית -
במפתן הצוות איש תפקיד -
עבודה שיטות -
הצוות איש בעיני במפתן העבודה -
אישיים פרטים -

 צוות אנשי
המפתנים

 אנשי כל
 בכל הצוות

 המפתנים
 4 )שעובדי□

ומעלה( ש״ש

 לצוות שאלון
המפתן

26 תשנ״ה קיץ־סתיו - החינוכית הגישה -
פעולה דפוסי -

 מנהל,
 צוות אנשי

נבחרים

 המפתנים
במדגם

 צוות עם ראיונות
המפתנים

12 תשנ״ה קיץ־סתיו ■ המפתנים פעילות הערכת ■  גורמים
 ברשויות

 המקומיות
 במשרד
 העבודה
 והרווחה
 במשרד
החינוך

 המפתנים
במדגם

 ע□ ראיונות
 מטה אנשי

ופיקוח



 היה מפתני□ בארבעה העובדים. כלל לגבי מסקנות להסיק באפשרות פוגע במפתן נמוך היענות
 היה מפתני□ בתשעה ,90% עד 76%מ- ההיענות אחוז נע מפתני□ בשישה ,90% מעל ההיענות אחוז
 ובשני 50%ל- 26% בין ההיענות אחוז נע מפתני□ בשלושה-עשר ,75%ל- 51% בין ההיענות אחוז

 יותר נמוך היה ההיענות אחוז שבהם המפתנים כי לציין מעניין .25%ל- ההיענות אחוז הגיע מפתני□
טיפולי. צוות בהם ואין יותר הקטנים ג□ כלל בדרך הם

 .1995 אפריל-מאי בחודשים בארץ המפתנים מנהלי לכל הועבר השאלון המפתן: למנהל שאלון
 ארגוני אקלים המפתן, של הפעולה תכנית החינוכית, הגישה הארגוני, המבנה את בדק השאלון

 היענות(. 100%) המפתנים 34 למנהלי שנשלחו השאלונים כל התקבלו המנהלים. של רקע ונתוני
 בתשובותיהם, חברתית רצייה של השפעה תיתכן כן ועל אנונימיים היו לא המנהלים שאלוני
ושביעות-רצונם. העבודה חווית של הסובייקטיביים בנושאים בעיקר כאמור,

 אנשי עם למחצה מובנים עומק ראיונות 26 התקיימו □:,נבחר במפתני□ צוות ואנשי מנהלים עם ראיוטת
 המפתן של החינוכית הגישה על לעמוד היא הראיונות מטרת במדגם. הנכללים המפתנים בכל צוות
 )ראה ומדריך מורה היועצת, הסוציאלית, העובדת המנהל, רואיינו מפתן בכל הפעולה. דפוסי ועל
(.6 לוח

 ברשויות ופיקוח מטה אנשי 12 עם בוצעו למחצה מובנים עומק ראיונות ופיקוח: מטה גורמי עם ראיונות
 התמקדו הראיונות והספורט. התרבות החינוך ובמשרד והרווחה העבודה במשרד המקומיות,

 עד יוני בחודשים בעיקר בוצעו הראיונות אלה. גורמים של מבטם מנקודת המפתן עבודת בתפיסת
 מנהל רווחה, אגף מנהל נכללו המרואיינים בין וחצי. לשעה שעה בין נמשך ריאיון כל 1995 נובמבר

 ומפקחים מחוזיים מפקחים החינוך, על הממונה עיר ראש סגן השמה, ועדת מרכז חינוך, אגף
(.6 לוח )ראה החינוך משרד ומפקחי העבודה משרד של ארציים

המרואיין תפקיד לפי שבוצעו, הראיונות פירוט :6 לוח

מרואיינים מספר המרואיין תפקיד

38 בפועל נות1ראי סה״ב
6 המפתן מנהל
4 סוציאלית עובדת
6 יועצת
5 מורה
5 בסדנה מקצועי מדריך
5 והרווחה העבודה משרד של מפקח
2 החינוך משרד של מפקח
5 המקומיות ברשויות מפתח אנשי
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הניתוח שיטת 2.6
הבוגחם ומצב העזיבה נסיבות במפתן, השהות משך על הנתונים ניתוח א.

 המסגרת, עזיבת לאחר ולהסתגלות במפתן השהות למשך הקשורות השאלות את לבחון על-מנת
 השהות משך לעזיבה. שונות סיבות בין ולהבחין במפתן השהות משך את להגדיר הצורך עלה

 שעדיין שחניכי□ מכיוון וזאת המחקר, תקופת במשך ממנו שיצאו חניכים אותם לגבי חושב במפתן
 חניכים כיוצאים נחשבו הניתוח לצורך ידוע. אינו אורכה ולכן השהות את השלימו טרם בו לומדים

 הלימודים שנת בתום המפתן את לעזוב צפויים שהיו או המחקר, תקופת במהלך המפתן את שעזבו
 הצפי לתוקף חיזוק ויוני. מאי בחודשים הטיפולי הצוות אנשי הערכת פי על המחקר, של האחרונה

 בפועל שעזב לאחוז זהה כמעט היה לעזוב הצפויים החניכים שאחוז מכך מתקבל הצוות אנשי של
הקודמת. בשנה

והחברתי הרגשי והמצב בסדנה התפקוד הלימודי, למצב ביחס מסכמים מדדים בניית ב.
החנין של
 על והמדריך המורה דיווח על המתבססים רבים .נתונים נאספו אלה נושאים לבחון על-מנת

 בסדנה או בכיתה הנערים לימודי על-ידיהם.במהלך שנצפו החניכים כל של רבות התנהגויות
 ביצוע ועל המורה, על-ידי דווח בכיתה והתנהגות לימודיים הישגים על המובא המידע המקצועית.

 התנהגות שניהם. על-ידי דווח ורגשית חברתית התנהגות על המידע המדריך. דיווח בסדנה משימות
 זה פרק תחילת )ראה זמן נקודות בשלוש חוזרות בבדיקות נמדדו הלימודיים והישגיהם החניכים
שנתיים. במשך המחקר( מערך לתיאור

 קשורים שנמצאו מפריטים המורכבים מסכמים מדדים באמצעות מוצגים נושא כל לגבי הממצאים
 נבנו המדדים א׳(. בנספח מופיעה מדד בכל הפריטים )רשימת גורמים ניתוח באמצעות לזה זה

המדד. את המרכיבים מהפריטים אחד בכל הנערים ציוני של כממוצע

 נעשה וכר, חברתית התנהגות סדיר, ביקור לימודית, התנהגות כגון ההתנהגותיים, התחומים בכל
 ״לעתי□=2 כראוי(, מתפקד )אינו .פעם" אף כמעט או פעם ״אף=1 אחידות: בקטגוריות שימוש

 פריטים של במקרה תמיד". כמעט או ״תמיד=4ו- קרובות" ״לעתים=3 כראוי(, מתפקד )אינו רחוקות"
 גבוה ציון המדדים, בכל הערכים. סדר נהפך הנער, אצל בעיות או שליליות התנהגויות המציגים

הילד. אצל יותר שפיר מצב על מלמד

שונים: מדדים בארבעה השתמשנו יסוד, מיומנויות לבחון כדי
 הבעה הנקרא, בהבנת החניך רמת לגבי המורה הערכת באמצעות נבדקה בעברית הכיתה רמת (1)

 הדירוג הרגילה. החינוך במערכת כיתות דרגת של המקובלת הרמה לפי וכתיב ובכתב פה בעל
 וכר', (3ה׳-ו׳)= (,2)־ ג׳-ד׳ (,1א׳-ב׳)= כיתות כלומר לימוד, שנות שתי של קבוצות לפי נעשה

.6ל- 1 בין הנעה בסקלה קטגוריות 6 כלומר (,6)= י״א-י״ב לכיתות עד
 לפי 4ל- 1מ- הנעה בסקלה החניך הישגי את המורה הערכת על-ידי נבדקו בעברית מיומנויות (2)

הבאות: הקטגוריות
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(;4) רהוט (,3) סביר (,2) מצרף (,1)= קורא אינו או מפענח בקול: קריאה -
 (,2) בלבד מילולי באופן מבין (,1)= קורא אינו או מילולית בהבנה אף מתקשה הנקרא: הבנת -

(;4) הנקרא הבנת של מגוונות במיומנויות שולט (,3) הטקסט משמעות את מבין

 ללא (,3) מעטות שגיאות (,2) רבות שגיאות (,1) כותב אינו או מאוד רבות שגיאות כתיב: -
(;4) שגיאות

(;4) עשיר (,3) טוב (,2) דל (,1) מאוד דל מילים: אוצר -
(.4) רחב (,3) טוב (,2) מועט (,1) מאוד מועט כללי: ידע -

 החינוך במערכת המקובלת הרמה את המורים הערכת באמצעות נבדקה ן1בחשב הכיתה רמת (3)
בעברית(. הכיתה לרמת בנוגע לעיל שמוסבר כמו ,6ל- 1 בין הנעה )סקלה הרגילה

 שונים: בנושאים החניך הישגי רמת לגבי המורה הערכת באמצעות נבדקו בתשבון מיומנויות (4)
 שבר הפעולות, בארבעת בעיות פתרון ,100ה- בתחום וחילוק כפל ,100ה- בתחום וחיסור חיבור
 בכלל או מאוד "נמוך בין )הנע רמות חמש לפי נבדק נושא כל בסיסי(. )ידע והנדסה פשוט
מאוד"(. ל״גברה ועד לא"

(6 )פרק במפתן שהותם לאורך החניכים במצב שינויים על הנתונים ניתוח ג.

 של רמתו של השוואה לאפשר כדי שנתיים במשך נבדקה השונים בתחומים החניכים רמת כאמור,
 שיובא הניתוח יתמקד זמן, נקודות בשלוש נמדד המפתנים חניכי שמצב למרות זמן. לאורך החניך
סיבות: מכמה זאת, והשלישית. השנייה הבדיקה בין אחת שנה במשך שחלו בשינויים בעיקר בדוח

 שנה שארכה התקופה של סופה ועד מתחילתה במפתנים ללמוד שהמשיכו החניכים מספר (1)
מאשר שניים( פי )כמעט יותר הרבה גדול הינו האחרונות( הבדיקות בשתי נבדקו )כלומר,

מלאות; שנתיים במשך ללמוד שהמשיכו החניכים מספר‘

לשלישית(; השנייה הבדיקה )בין בלבד אחת שנה במשך נבדקו ההשוואה קבוצות תלמידי (2)
 הרגשי. המצב על המידע איסוף בכלי שינויים להכניס הוחלט לשנייה הראשונה הבדיקה בין (3)

 השני במועד לבדיקות בנוגע המחקר כלי כל בין מלאה זהות ישנה כן, על החניכים. של חברתי
בלבד; והשלישי

 אחת, לימודים שנת פני על כולה השתרעה לשלישית השנייה הבדיקה בין שהתקופה מכיוון (4)
 על- שנערכה החניכים של מצבם שבדיקת להניח ויש יחסית קטנה היתה הצוות אנשי תחלופת

יותר. מהימנה הצוות אנשי אותם ידי
שנתיים. במשך שחלו לשינויים גם נתייחס הממצאים בהצגת זאת, עם יחד

דרכים: במספר בוצע החניכים ברמת שחלו השינויים ניתוח
 שינויים חלו האם לבחון על-מנת מצב. באותו נשארו או נסוגו שהתקדמו, החניכים אחוז חישוב (1)

 זמן בנקודות נער כל ציוני בין ההפרש חושב שנבדקו, השונים בתחומים החניכים של במצבם
 נחשב הנער בציוני חיובי הפרש יותר, שפיר מצב על תמיד העיד יותר גבוה שציון מכיוון שונות.

 בגודל כהפרש הוגדרו משמעותית נסיגה או התקדמות כנסיגה. נחשב שלילי הפרש התקדמות.
 )הבנת העברית במקצוע הכיתה לרמת המתייחס במדד .4ל- 1 בין במדד הפחות, לכל ,0.5

 המתייחס במדד בממוצע. אחת כיתה ברמת ירידה או עלייה משמעו 0.5 בגודל הפרש הנקרא(,
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 מכיוון וזאת כיתה, רמות בשתי ירידה או עלייה משמעו 0.5 בגודל הפרש בחשבון, כיתה לרמת
לימוד(. שנות שתי של בקטיגוריות בחשבון, הרמה )הערכת בלבד אחד מפריט מורכב שהמדד

.pairs בשיטת t מבחן באמצעות סטטיסטית מבחינה מובהקים שינו״□ חלו בה□ התחומים בחינת (2)
 כדי וזאת הרלוונטיות, מהבדיקות אחת בכל הנבדק ם1בתח החניכים כלל ציוני ממוצע• חושבו (3)

 שנבדקו החניכים על נתונים )מוצגים זמן נקודת בכל הקבוצה של הכללית רמתה מהי לראות
בדיקות.( בשתי בפועל

 במפתנים - שנבדקו השונים בתחומים החנין התקדמות את המנבאים גורמים זיהוי ד.
נוער למרכזי ובהשוואה

 המפתן השפעת ואת החניכים של הרקע מאפייני השפעת את לבחון כדי רב-משתני ניתוח בוצע
 הבדלים בהינתן התקדמותם. על נוער(, מרכז או )מפתן המסגרת סוג או הנער, למד בו הספציפי

 השינויים על והתבסס בנפרד, תחום כל לגבי הניתוח בוצע השונות, במסגרות האוכלוסייה בהרכב
השונות. המדידות בין החניכים ברמת שחלו

 הרמה הוא התלוי המשתנה )א( השינויים: לניתוח עיקריות סטטיסטיות שיטות שתי קיימות
 בוחנים זו שיטה לפי תלוי(. בלתי משתנה )המשמשת הקודמת הרמה השפעת ניכוי לאחר הסופית,

 וזאת רלוונטיים, מסגרת ומאפייני רקע מאפייני בהינתן החניך, הגיע שאליה הסופית הרמה את
 בלתי כמשתנה הרגרסיה למשוואת הכנסתה באמצעות הקודמת הרמה השפעת את שמנכים לאחר
 ומובנת מכרעת היא הקודמת הרמה של השפעתה זה במחקר שנבדקו התפקוד תחומי בכל תלוי.

 הרמה ניכוי לאחר והמסגרת הרקע מאפייני בהשפעת להתמקד יש הממצאים, בפירוש מאליה.
 אינה הקודמת )והרמה הבדיקות בשתי הילד ציוני שבין ההפרש הוא התלוי המשתנה )ב( הקודמת.

 הרקע ומאפייני התלוי, המשתנה היא "נטו" ההתקדמות זו, שיטה לפי בניתוח(. כמשתנה נכללת
 סטטיסטיות, מסיבות אולם, תלויים. הבלתי המשתנים הם לומד הוא שבה והמסגרת החניך של

 אפשרות שאין כך הרגרסיה, למשוואת החניך של הקודמת הרמה הכנסת מאפשרת אינה זו שיטה
השינוי. מידת על שונות קודמות רמות של השפעתן את בחשבון לקחת

 הסופית הרמה לפיה הראשונה, השיטה לפי הרגרסיות בהרצת שהתקבלו הממצאים מוצגים בדוח
 מקובל זה מודל תלוי. בלתי כמשתנה בניתוח נכללת הקודמת והרמה התלוי, המשתנה הינה

 המוסברת לשונות מאוד רבה תרומה יש הקודמת שלרמה מכיוון החברה. ובמדעי בחינוך במחקרים
 שגם לבחון כדי זאת, תחום. בכל השנייה השיטה לפי הרגרסיה ניתוח את הרצנו בניתוח, המתקבלת

 והמסגרת הרקע מאפייני פי על שהתקבל הרגרסיה מודל תלוי, בלתי כמשתנה הקודמת הרמה ללא
 שיטה לפי מובהק מודל התקבל לא שבהם במקרים סטטיסטית. מבחינה מובהק הינו האחרים

מהימנים. כבלתי הראשונה מהשיטה שהתקבלו הרגרסיה ממצאי את לראות החלטנו זו, שנייה

 לא החניך. לומד בה המסגרת וזהות החניך של רקע גורמי בחשבון לקח שביצענו הרגרסיה ניתוח
 שאלה שייתכן מכיוון אחרים בתחומים והישגיו התנהגותו החניך, מצב של מדדים בניתוח נכללו

 תקופה של ובסיומה בתחילתה חניכים בדק המחקר מערך במסגרת. החניכים משהות הושפעו כבר
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 רבים במקרים כי להניח, יש לסיומה. או במסגרת שהותם לתחילת חפפה שלאו-דווקא מסוימת,
 את בחנו שהפעלנו, בשיטה המחקר. לתחילת עד במסגרת מההשתתפות החניכים הושפעו כבר

 בעקבות השתנו כבר שאולי אחרים, גורמים של השפעתם ללא "נטו" במסגרת השהות השפעת
בה. השהות

 המענים של הסגולית ההשפעה את הרגרסיה ניתוח באמצעות לבדוק היה ניתן לא דומה, מסיבה
 על-ידי השונים המענים הקצאת כי להניח שיש בגלל זאת, התקדמותם. מידת על לחניכים הניתנים

 החניך. למצב ומתאים מקצועי דעת שיקול של מבוססת כתוצאה אלא מקרית, אינה המקצוע אנשי
 מתן של ההשפעה את לבחון ניתן לא כן ועל "זהים", לנבדקים שונים מענים ניתנו לא במציאות

הנוכחי. המחקר מערך באמצעות שונים מענים

 הרגרסיה לניתוח המשתנים בחירת תהליך והגדרתם. הרגרסיה לניתוח הבלתי-תלויים המשתנים בחירת
 של התפקוד ברמת שינויים להסבר משמעות כבעלי על-ידינו שנתפסו משתנים זיהוי )א( כלל:

 רקע חשובים: רקע גורמי על המעידים ומשתנים מרכזיים סוציו-דמוגרפיים משתנים החניכים:
 התוכן עולמות מתוך ספציפיים משתנים בחירת )ב( לימודיים. כישורים משפחתי, רקע לימודי,

 מידע של וקיומו השונים המשתנים בין הקיימים המיתאמים נבדקו כך, לצורך שזוהו. הכלליים
 ועל הבדיקה, לזמן עד במפתן שלו השהות ואורך החניך גיל בין גבוה מיתאם נמצא למשל, חסר.

 הצוות( )להערכת המשפחה של התמיכה מידת את המודד משתנה מהניתוח. הוצא השהות אורך כן
 אלימות תופעות של קיומן לגבי הצוות ידע על במשתנה להשתמש הוחלט ולכן רב חסר ממידע סבל

 בלתי משתנים נבחרו זה תהליך בעקבות שלם(. המידע שלגביו )משתנה החניך במשפחת הזנחה או
לעיל. שדווח כפי שונים, בתחומים התקדמות המסבירים הגורמים לניתוח תלויים

 את מציג ב׳ נספח החניכים. מאפייני את המתאר הבא, בפרק מוצגות המשתנים התפלגויות
 הם הרגרסיה בניתוח במשתנים שימוש לצורך תלויים. הבלתי המשתנים שבין המיתאמים מטריצת

כדלקמן. הוגדרו

.1 = בנות ;0 = בנים מין:

.4(1= בארץ שנים 5 )עד עולים ;0 = ותיקים ישראלים עלייה:

 העולים של המצומצם המספר בגלל לחוד. האחרים והעולים מאתיופיה העולים קבוצות נבדקו בנוסף, 4
 לכלל העולים כלל השוואת על בעיקר הניתוח מתבסס מהמדגם(, 5% ילדים, 33) במדגם מאתיופיה
 משמעותיות ותוצאות העולים, קבוצות שתי בין הבחנה תוך רגרסיה ניתוח גם בוצע אולם, הוותיקים.
בדוח. מובאות זה מניתוח שהתקבלו

רציפה. בצורה בשנים נמדד המשתנה האחרונה. המדידה בעת בגיל שימוש נעשה כחי:1ב גיל
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 תיאור )ראה החניך בתיק דוחות סמך על הטיפולי הצוות איש על-ידי נמסר אינטליגנציה: רמת
 רמה ;2 « גבולית אינטליגנציה ;1 = קל פיגור קטגוריות: 5 יש למשתנה (.3 בפרק המידע מקורות
.5 = )יחסית( גבוהה רמה ;4 = בינונית רמה ;3 = נמוכה

 על לו ידוע כי הטיפולי הצוות איש כדיווח מוגדר התניר: כלפי המשפחה ביחס חמוחת בעיות של קיומן
 לו שיש או קשה, פיזית הזנחה או מינית, התעללות החניך, כלפי פיזית אלימות הבעיות של קיומן
 כך: מקודד המשתנה המחקר. בתחילת שמולאו הרקע שאלוני באמצעות נאסף המידע לכך. חשד
.1 = הללו מהבעיות אחת לפחות על דיווח ;0 = הללו מהבעיות אחת אף אין

 6 עם נומינלי משתנה שזהו מכיוון החניך. לומד במדגם המפתנים מששת באיזה נבדק המפתן:
 ה' למפתן הושוו ר, מפתן וכן ד; עד א׳ ממפתני אחד כל כמקובל: dummy משתני 5 נבנו ערכים,

(.1 = ה׳ ד, ג; ב׳, א׳, מפתנים ,0 = ה׳ מפתן המשתנים )בבניית

.1 =־־ מפתן ,0 = נוער מרכז הנער: לומד בה המסגרת סוג

הדוח תיאור 2.7
 על ממצאים מציג (3 )פרק הבא הפרק .1996-1994 בשנים שנערך הערכה מחקר מסכם זה דוח

 ממצאים ומביא בארץ המפתנים כלל של הפעולה לדפוסי מתייחס 4 פרק החניכים, מאפייני
 בתוצאות נדון 8 עד 6 בפרקים לעומק. שנבדקו המפתנים בששת הניתנים המענים על מפורטים

 ניתנת בה למידה כמדד במפתן השהות למשך מתייחס 6 פרק החניכים: לגבי במפתנים השהות
 עזיבת לאחר היוצאים ומצב עזיבה לסיבות וכן אחרות, ממסגרות שנפלט לנוער לימודים מסגרת
 נושא את יבחן 8 פרק .7 בפרק ידון החניכים של והחברתי הלימודי התפקוד קידום המפתן.

 ומידת החניכים מאפייני השוואת באמצעות הפעם נוסף, מהיבט החניכים תפקוד התקדמות
 כלל בין הקשר את יבחן המחקר, ממצאי את יסכם 9 פרק השוואה. קבוצות של לאלה התקדמותם
 המפתנים מדיניות לגבי המחקר בהשלכות וידון השונים, המחקר ממרכיבי שהתקבלו הממצאים

והטיפולית. החינוכית והעשייה
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המפתנים חניכי מאפייני .3

 על לעמוד מאפשרים המובאים הממצאים שונים. בתחומים החניכים מאפייני .את מציג זה פרק
 דרושים שינויים לתכנון כיום, הניתנים המענים לבחינת כבסיס שונים בתחומים האוכלוסייה צורכי

וקידומו. השירות פיתוח ולהמשך

 יעסקו למפתן, החניכים להפניית הנסיבות ובחינת המרכזיים הדמוגרפיים המאפיינים הצגת לאחר
 לימודיים, כישורים )כולל הלימודי מצבם החניכים, של המשפחתי הרקע בתיאור הבאים הסעיפים

 וכן יסוד(, במיומנויות והישגים מקצועית להכשרה ובסדנה בלימודים התנהגות לימודית, היססוריה
5בקרבם. שולית התנהגות של תופעות של והיקפן החניכים של הרגשי-התנהגותי מצבם בתיאור

 (.1995 וגבעון )כהן המחקר של הראשון הביניים דוח במסגרת פורסמו זה בפרק המובאים הממצאים 5
.1995 יוני עד הנתונים איסוף על מתבססים הנתונים

 גבוה בו הבנות ששיעור ה׳ מפתן )והכנסת הנ״ל המידה קנה פי על במדגם המפתנים שבחירת לציין יש 6
לשיעורן בהשוואה הנבדקים, אוכלוסיית בקרב בנות של ,יתר לייצוג הביאה המדגם( לכלל בהשוואה מאוד ■

נוער. לשיקום השירות של נתונים לפי 22% על העומד בארץ, הכללית החניכים באוכלוסיית

החניכים של דמוגרפיים מאפיינים 3.1
 שיעור (.68%) בנים הם המפתנים חניכי מרבית המפתנים. חניכי של מרכזיים מאפיינים מציג 7 לוח

 המפתנים לבחירת המידה מקני אחד כי צפויה, זו שונות ואולם השונים, במפתנים שונה הבנים
 והמבוגרים ,11 בני הם ביותר הצעירים המפתנים חניכי 6בהם. הלומדות הבנות שיעור הוא במדגם
 או 13 שגילם החניכים שיעור .16-15 בני הם מהחניכים אחוזים וחמישה ארבעים .19 בני ביותר
 תיכון, בית-ספר גיל לפני צעירים, נוער לבני מענה לתת הוא המסגרת מיעדי אחד .9% הוא פחות
 מכלל 27% שאכן מלמדת למפתן החניכים כניסת גיל של בחינה אחרות. מסגרות בשבילם שאין

 חניכי מרבית .51%ל- ומגיע ד׳ במפתן יותר גבוה זה שיעור .13-10 בגיל למפתן נכנסו החניכים
 של הוותק בבדיקת יותר. או 17 בגיל מגיעים 9% ועוד ,16-14 בגיל למפתן נכנסים (64%) המפתני□
 שוהים כמחציתם במפתן, הראשונה השנה זו נמצאים מהחניכים 40%ל- קרוב כי נמצא החניכים

ויותר. שנים ארבע במפתן נמצאים 15% ורק שלוש, או שנתיים במפתן

 הוא במדגם, המפתנים חניכי כלל מקרב פחות, או שנים 5 בארץ השוהים החדשים העולים שיעור
 ומגיע במיוחד גבוה העולים אחוז )ג׳( אחד במפתן לשעבר. מברית-המועצות עלו כולם כמעט ;18%

 (.22%)כ- במיוחד גבוה ככלל העולים הילדים אחוז שבה מקומית ברשות נמצא זה מפתן .40%ל-
 אם מקומית. רשות באותה משיעורם בהרבה גבוה זה למפתן המגיעים העולים שיעור זאת, עם

 שנמצא לזה זהה שהשיעור נמצא האחרים, במפתנים הלומדים העולים שיעור את רק בוחנים
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 צרכים יש שלעולים ייתכן 7(.1995 אריה ובן )ציונית (12%)כ- יישובים באותם הכללית באוכלוסייה
בחשבון. לקחת המפתנים שעל מיוחדים

.17־0 לגילים מתייחסים האוכלוסייה בכלל העולים אחוז על הנתונים 7

)באחוזים( מפתן לפי החניכים, של דמוגרפיים מאפיינים :7 לוח

ר ה׳ ד ג׳ ב׳ א׳ סה״כ דמוגרפיים מאפיינים

44 95 79 61 64 32 375 )במספרים( חניכים סה״כ

1סי
80 45 82 56 81 78 68 בנים

נוכחי* גיל
5 ־ 4 - 2 6 2 12-11
8 3 11 3 8 9 ר 13

14 7 20 12 10 16 13 14
31 20 21 21 25 . 6 21 15
14 30 15 25 27 29 23 16
11 18 20 18 18 22 18 17
17 22 9 21 10 12 16 ומעלה 18

למפרק כניסה בעת גיל
8 2 23 8 16 20 12 12-10

14 6 28 12 15 24 15 13
48 33 21 21 23 10 26 14
11 38 16 20 31 20 25 15

8 19 5 18 11 13 13 16
11 2 7 21 4 13 9 ומעלה 17

במפוק ותק
46 36 30 38 49 33 38 ראשונה שנה
47 47 47 54 40 57 47 שנייה-שלישית שנה
ר 16 22 8 8 3 13 רביעית-חמישית שנה
- 1 1 - 3 7 2 ומעלה שנים 5

חדשים לי□1ע
11 11 16 46 12 19 18 פחות או שנים 5 בארץ נמצאים

.1/1/95־1 החניכים גיל *
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למפתן ההפניה סיבות 3.2
 שהמפתנים התפקיד בשל והן עצמם שלהם הצרכים בשל הן למפתן הופנו נוער בני הצוות, דיווח לפי

 שההפניה הצוות אנשי דיווחו מהחניכים 79% לגבי (.8 לוח )ראה השירותים במערכת ממלאים
 מרכזיות סיבות קטנה. במסגרת או אישי טיפולית/ביחס במסגרת החניך של מהצורך נבעה למפתן
 55%) ועבודה לימודים לשלב הרצון המפתנים: שמציעים הלימודים בתכנית קשורות להפניה אחרות

 ללמוד והרצון מהחניכים(, 53%) שלם יום למשך עיוניים בלימודים להתמיד קושי מהחניכים(,
 היתה למפתן שההפניה צוין החניכים מכלל 36% לגבי מהחניכים(. 31%) במפתן שקיים מקצוע
 למפתן שהופנו הנערים בשיעור רבה שונות נמצאה המפתנים בין המיוחד. בחינוך ללימודים המשך

 מהחניכים 26% לגבי ב'. במפתן 70%ל- א׳ במפתן 9% בין המיוחד: בחינוך ללימודיהם כהמשך
 למפתנים החניכים הפניית לחניך. אחרת הולמת מסגרת היעדר היא ההפניה סיבת כי דווח

 בחודשים במפתן נקלטו מהחניכים 35% כי מראים הממצאים הלימודים: שנת כל נמשכת וקליטתם
אוקטובר-יוני.

המנהלים או היועצות הסוציאליות, העובדות של דיווח לפי למפתן, ההפניה סיבות :8 לוח
)באחוזים(

באחוזים* סה״כ ההפניה סיבות

79 קטנה מסגרת או אישי טיפולית/יחס במסגרת צורך
55 ועבודה לימודים לשלב רצון
53 שלם ליום עיוניים בלימודים להתמיד קושי
31 במפתן שקיים מקצוע ללמוד רצון
36 מיוחד בחינוך לימודים המשך
26 אלטרנטיבית מסגרת איו

.100%ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן או אחת סיבה או אחד מגורם יותר לציין היה ניתן *

החניכים משפחות של מרכזיים מאפיינים 3.3
 התייחסות מצריכה החניכים, לצורכי כוללני מענה לתת המיועד קהילתי, כשירות המפתן תפיסת

 ובבני בילדים העוסקים רבים מחקרים המיוחדות. ולבעיותיהן החניכים של משפחותיהם למאפייני
 Hagar )& ילדים אצל סיכון מצבי לבין המשפחות של שונים מאפיינים בין קושרים בסיכון נוער
1989 Youngman.) ההורים, תעסוקת דיור, תנאי כלכלי, מצב כגון סוציו-כלכליים, במאפיינים מדובר 
 אצל חברתית סטייה של תופעות או נפשית, הפרעה פיזית, מוגבלות כגון בבעיות וכן המשפחה, גודל

 גבוה זה שיעור (.9 לוח )ראה חד-הוריות במשפחות חיים הילדים מן אחוזים ושניים עשרים ההורים.
 לשלום הלאומית )המועצה בלבד 6%בכ- המסתכם האוכלוסייה בכלל המקביל מהשיעור בהרבה

 לעומת יותר, או ילדים 4 יש בהן במשפחות חיים הילדים מן אחוזים ותשעה חמישים (.1994 הילד
 הילד לשלום הלאומית )המועצה הכללית באוכלוסייה ילדים 4 עם ממשפחות מהילדים בלבד 17%
1994.)
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)באחוזים( החניכים משפחות של מרכזיים מאפיינים :9 לוח
באחוזים סה״כ מרכזיים מאפיינים

22 חד-הורית משפחה
59 יותר או ילדים ארבעה
16 מגימלה מתקיים או מובטל משק-הבית ראש
59 הרווחה לשירותי מוכרת המשפחה

הכלכלי: המצב לגבי הצוות הערכת
66 בסיסיים קיום צורכי לספק קושי או נמוכה חיים רמת
30 הדיור בתחום בעיות

 משק-הבית ראש כלכלית. מצוקה על להעיד העשויים מאפיינים יש החניכים ממשפחות לרבות
 גבוה זה אחוז א׳ במפתן מגימלה. מתקיים או מובטל החניכים מבין 16% של במשפחותיהם

 על נמוכה שלהן החיים שרמת ממשפחות באים הילדים מבין שני-שלישים .31%ל־ ומגיע במיוחד
 מתקשות שמשפחותיהם הצוות, אנשי העריכו במפתנים החניכים מכלל 18% לגבי הצרות. הערכת פי

 הדיור, בתחום כלשהן מבעיות סובלות מהמשפחות אחוזים שלושים בסיסיים. קיום צורכי לספק
 לציין, חשוב דיור. וצפיפות קבוע לא דיור בסיסי, בריהוט מחסור של בעיות בולטות במיוחד כאשר

 מצוקה על על-פי-ררב, המעיד, דבר (,59%) הרווחה לשירותי מוכרות המשפחות ממחצית יותר כי
 54% כי הממצאים מראים כמו-כן המשפחה. בתפקוד קשות בעיות על או קשה כלכלית

לעיל. המופיעות הבעיות מן יותר או משתיים סובלות מהמשפחות

 על להשפיע העלולה מבעיה סובל מהוריהם אחד שלפחות הצוות אנשי דיווחו מהחניכים 32% לגבי
 סובל מהוריהם אחד שלפחות החניכים שיעור (.10 לוח )ראה כהורה תפקודו על או החברתי תפקודו
 אחד הורה יש מהחניכים 16%ל- השונים. במפתנים 42% לבין 24% בין נע האלה הבעיות מאחת
 או נפש ממחלת הסובל הורה יש מהחניכים 8%ל- כרונית. מחלה או גופנית מנכות הסובל לפחות
 הורה יש מהחניכים 11%ל- מפיגור, הסובל הורה יש מהחניכים 3%ל- מאובחנת, אישיות הפרעת

 עוסק ההורים אחד שלפחות ידוע 7% ולגבי לסמים, או לאלכוהול מהתמכרות הסובל לפחות אחד
 הורי אצל הבעיות לקיום חשד על הצוות אנשי דיווחו לכך, בנוסף כי לציין, יש בזנות. או בעבריינות

נפש(. למחלות בנוגע )בייחוד אחרים חניכים

)באחוזים(* החניכים מהורי אחד לפחות אצל החברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות :10 לוח
באחוזים סה״כ חברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות

16 כרונית מחלה או גופנית נכות
8 מאובחנת אישיות הפרעת או נפש מחלת
3 שכלי פיגור

11 התמכרות
7 זנות או עבריינות

32 הנ״ל מהבעיות אחת מלפחות סובל ההורים אחד לפחות

קיימת. אינה שהבעיה הנחנו אלו ובמקרים מידע נמסר לא מהחניכים 20%כ־ לגבי *
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 ככל החניך, כלפי ההורים מצד .הולם בלתי יחס של שונים מצבים גם לציין נתבקשו הצוות אנשי
 אלימות של שונים מסוגים סובלים רבים שחניכים מראים, הממצאים (.11 לוח )ראה להם הידוע

 בודדים במקרים רק לכך(. חשד יש נוספים 16% )ולגבי פיזית מאלימות סובלים 19% הזנחה: או
 להתעללות חשד על דווח מהבנות 16%ו- מהבנים 3% לגבי אולם מינית, התעללות על ידוע כי דווח

 ביגוד היעדר מספיק, מזון היעדר )לדוגמה, קשה הזנחה'פיזית על ידוע מהחניכים 6% לגבי מינית.
(.11 בלוח הנתונים פירוט )ראה מהחניכים נוספים 13% לגבי לכך חשד ויש הולם(,

 שירותי על־ידי מהבית הוצאה של ומקרים הוריהם מצד הולם בלתי מיחס הסובלים חניכים :11 לוח
)באחוזים( הרווחה

 אחוז
החניכים מהבית הולם/הוצאה בלתי יחס

החניך כלפי פיזית אלימות
19 ידוע
16 חשד קיים

הבנים( )בקרב בחניך מינית התעללות
- ידוע
3 חשד קיים

הבנות( )בקרב בחניך מינית התעללות
2 ידוע

16 חשד קיים

החניך של קשה פיזית הזנחה
6 ידוע

13 חשד קיים

הזנחה או מינית התעללות פיזית, )אלימות המשפחה ביחס אחת בעיה לפחות על דוע
20 פיזית(

התעללות פיזית, )אלימות המשפחה ביחס אחת בעיה ללפחות חשד יש או ידוע
40 פיזית( הזנחה או מינית
29 מהבית הוצאה על הרווחה שירותי של המלצה
20 בפועל מהבית הוצאה

7 לבית מחוץ כיום גרים

 המשפחה שבעיות כך על קרובות לעתים מעידה מהבית ילד להוציא הרווחה שירותי של המלצה
 בעבר הומלץ מהחניכים 29%כ- לגבי הילד. של תקינה התפתחות מאפשרים אינם ההורים ותפקוד

 מהשיעורים בהרבה גבוהים אלה שיעורים בפועל. מביתם הוצאו 20%ו- מהבית הוצאה על
 החניכים. משפחות בקרב ולקשיים לבעיות נוספת עדות ומהווים הכללית, באוכלוסייה המקבילים

.7%ב- מסתכם לבתיהם מחוץ כיום הגרים שבמדגם המפתנים חניכי שיעור
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החניכים של הלימודי מצבם 3.4
לימודיים כישורים א.

 ותפקודם הלימודיים ההישגים קידום ואכן, נוער. בני של המרכזיות המשימות אחת הם לימודים
 על למידע המפתנים. של המרכזיות המטרות אחת את מהווים הלימודית במסגרת החניכים של

 את ההולמת לימודית פעילות לתכנון כבסיס רבה חשיבות יש החניכים של הלימודיים הכישורים
יכולותיהם.

 שנמסר המידע על לדווח נתבקשו המנהל( או היועצת הסוציאלית, )העובדת במפתנים הצוות אנשי
 כלל בדרך שמקורו מקובלות, מיון קטגוריות פי על החניך של האינטליגנציה לרמת בהתייחס להם

 הנמצא כתוב דוח על הדיווח הסתמך מהמקרים 80%ב- הצוות. לידי שנמסרו ואבחונים בדיווחים
 20% לגבי סוציאלי(. דוח או חינוכי דוח פסיכולוגי, דוח השמה, ועדת )דוח החניך של האישי בתיקו

 נמסר מהמקרים 4%ב- 8המפתן. צוות הערכת הוא אינטליגנציה על המידע מקור מהחניכים
 9הצוות. אנשי של דעתם חוות לבין בדוחות שנמסר המידע בין הסכמה אי שקיימת

 בעלי כדלקמן: מתפלגים בלבד המפתן צוות הערכת הוא שלהם האינטליגנציה על המידע שמקור החניכים 8
 19) 25% ־ נמוכה אינטליגנציה בעלי חניכים(, 49) 64% ־ בינונית חניכים(, 3) 4% ־ גבוהה אינטליגנציה

חניכים(. 5) 7% - גבולית אינטליגנציה ובעלי חניכים(,

 בדוחות, מההערכה גבוהה במפתן הצוות הערכת היתה מקרים בתשעה אי-הסכמה. של מקרים 12 היו 9
 רמת הללו המקרים בכל בדוחות. מההערכה נמוכה במפתן הצוות הערכת היתה מקרים ובשלושה

הדוחות. פי על היא כאן המדווחת האינטליגנציה

 בינונית, אינטלגנציה בעלי הם 41% גבוהה, אינטליגנציה בעלי הם מהחניכים 3% כי עולה מהנתונים
 כבעלי מוערכים מהחניכים 10%רכ- גבולית אינטליגנציה בעלי 14% נמוכה, אינטליגנציה בעלי 32%

 מבחינת המפתנים חניכי בקרב הטרוגניות על מצביעים אלה ממצאים (.12 לוח )ראה קל פיגור
 רמת בעלי הם והשאר מתקינה, פחות אינטליגנציה רמת בעלי הם מהחניכים כרבע הלמידה: כישורי

 החניכים של האינטליגנציה ברמת המפתנים בין שונות נמצאה בינונית. או נמוכה אינטליגנציה
 הם החניכים כמחצית שבו ג׳ במפתן 5% בין נע קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי ושיעור
ב׳. במפתן 38% לבין חדשים, עולים

____________________________________)באחוזים( החניכים של למידה כישורי :12 לוח

אחוזים למידה כישורי
אינטליגנציה רמת

3 גבוהה
41 בינונית
32 נמוכה
14 גבולית
10 קל פיגור

22 מאובחן למזה ליקוי בעלי

10 אבחון( )ללא למזה לליקוי חשד קיים
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 חשד יש נוספים 10% ולגבי במפתנים, החניכים מכלל 22% בקרב נמצאו מאובחנים למידה ליקויי
אבחון(. שבוצע )מבלי למידה לליקוי

לימודית היסטוריה ב.
 המפתן. אל להפנייתם שהביאו הסיבות בהבנת חשיבות יש החניכים של הלימודית להיסטוריה

 אחוזים שבעים מיוחד. חינוך של מסגרת עם הראשון המגע אינה למפתן הכניסה החניכים למרבית
 של בבית-ספר למדו מתוכם 58% כלשהי, בתקופה מיוחד חינוך של במסגרת למדו החניכים מבין
 יתרה טיפוליות. וכיתות מקדמות כיתות כגון אחרות, מיוחדות במסגרות והנותרים מיוחד חינוך
 )ראה המיוחד החינוך של ממסגרת ישירות למפתן עברו במפתנים החניכים מכלל כמחצית מזו,
(.13 לוח

)באחוזים( החניכים של לימודית היסטוריה :13 לוח

אחוזים לימודית היסטוריה

70
58
51
34

 כלשהי בתקופה מיוחד חינוך של שונות במסגרות למדו
 מיוחד חינוך של בבית-ספר למדו מתוכם,

 מיוחד חינוך של היתה אחרונה לימודים מסגרת
חודש מעל שנמשך קודם ניתוק

 החניך: של האינטליגנציה רמת לבין מיוחד חינוך במסגרת קודמים לימודים בין קשר נמצא כצפוי,
 גבולית אינטליגנציה כבעלי מוערכים מיוחד חינוך של במסגרות לכן קודם שלמדו מהחניכים 32%

 עם יחד המיוחד. החינוך של במסגרת למדו שלא החניכים בקרב בלבד 6%כ- לעומת קל, פיגור או
 (.68%) תקינה אינטליגנציה בעלי הם מיוחד חינוך של במסגרת כן לפני שלמדו החניכים רוב זאת,
 מיוחד בחינוך שלמדו החניכים בשיעור במדגם המפתני□ בין רבה שונות קיימת כי לציין, חשוב

 הילדים )אחוז 90%ל- קרוב מיוחד בחינוך שלמדו ו-ו׳ ב׳ במפתנים החניכים אחוז כלשהי: בתקופה
 5% שבו ג׳ במפתן זאת, לעומת יחסית(. גבוה ב׳ במפתן קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי

 חדשים, עולים הם החניכים וכמחצית פחות, או גבולית אינטליגנציה בעלי הם מהחניכים בלבד
בלבד. 50%בכ- מיוחד חינוך במסגרות שלמדו החניכים אחוז מסתכם

 הביטויים אחד הגיעו. מהן החינוכיות במסגרות כראוי תפקדו לא במפתנים החניכים מבין רבים
 הקודמת, מהמסגרת נפלטו אחרים החינוכית. המסגרת מן ממושכת היעדרות הוא לכך הבולטים

 כלשהי חינוכית ממסגרת רצופה היעדרות חדשה. במסגרת שנקלטו עד מסוימת תקופה ועברה
 בתקופה מנותקים היו מהחניכים 34% כ״ניתוק״; הנוכחי במחקר הוגדרה ומעלה חודש של לתקופה

 מנותקים שהיו החניכים אחוז המפתנים: בין שונות יש זה בתחום גם למפתן. שנכנסו לפני כלשהי
 במפתן 13%ל- ומצטמצם רבים, עולים נמצאים כאמור, שבו, ג׳ במפתן 50%ל- מגיע כלשהי תקופה

א׳.
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ובסדנה בכיתה החניכים התנהגות ג.
 בסדנה. והתנסות מקצועית הכשרה עם יחד עיוניים לימודים משלבת המפתנים של הלימודים תכנית

 להכשרתו האחראי מקצועי ומדריך העיוניים ללימודיו האחראי מורה-מחנך יש חניך לכל
 הן לכן, החניך. עם הדוק יומיומי בקשר נמצאות הללו החינוכיות הדמויות שתי בסדנה. המקצועית

 הקשבה, פעילה, השתתפות כגון בתחומים, החניכים של תפקודם את העריכו המדריך והן המורה
ויוזמה. ביטחון מוטיבציה, מקוריות, ביטוי, יכולת הבנה,

 חשוב תנאי ומהווה למסגרת, התלמיד להסתגלות מרכזי אינדיקטור נחשבת סדירה נוכחות
 באופן במפתן מבקרים מהחניכים 88% המדריכים, דיווח לפי תועלת. מהמסגרת להפיק ליכולתו

 הן החניכים מרבית של שהתנהגותם כך על מצביעים הממצאים תמיד. או קרובות לעתים סדיר,
(.14 לוח )ראה רצון משביעת בסדנאות והן העיוניים בשיעורים

(N-380) )באחוזים( ובסדנה* בכיתה החניכים התנהגות :14 לוח

המדריך הערכת המורה הערכת

 רחוקות לעתים
 כמעט או
פעם אף

 או תמיד
 לעתים

קרובות

 רחוקות לעתים
 כמעט או
פעם אף

 או תמיד
 לעתים

קרובות ובסדנה בכיתה החניך התנהגות

12 88 ** סדיר באופן במפתן מבקר
** ** 27 73 מקשיב

הניתן הלימודי החומר את מבין
44 56 24 76 לו
** ** 25 75 ברור באופן פה בעל מתבטא
** 45 55 פעיל באופן בשיעור משתתף

משימות בביצוע ביטחון מגלה
38 62 32 68 ליכולתו המתאימות

משימות בביצוע אחריות מגלה
43 57 40 60 עליו המוטלות

40 60 49 51 בלימודים מוטיבציה מגלה
ביצוע במהלך יוזמה מגלה

53 47 66 34 משימות

 האם התנהגות כל לגבי שהעריכו המדריך או המורה של המקצועית ההערכה על מתבססים אלה נתונים *
 נאספו הנתונים פעם". אף "כמעט או רחוקות" "לעתים קרובות", "לעתים "תמיד", כך מתפקד החניך

.1995 בתחילת
בלבד. למדריך או בלבד למורה הוצגו מהשאלות חלק **

 באופן פה בעל ומתבטאים החומר את מבינים בשיעור, מקשיבים החניכים רוב כי דיווחו המורים
 בשיעור משתתפים מהחניכים אחוזים וחמישה חמישים (.75%)כ- קרובות לעתים או תמיד ברור,

 אחוזים שישים ליכולתם. המתאימות משימות בביצוע ביטחון מגלים החניכים מן 68% פעיל, באופן
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 מגלים מהחניכים אחוזים וארבעה שלושים מוטיבציה. מגלים וכמחציתם אחריות מגלים מהחניכים
משימות. ביצוע במהלך יוזמה

 בהשוואה הלימוד? החומר את מבינים (56%) החניכים של יותר נמוך שיעור המדריכים, הערכת לפי
 ביטחון הפגנת לגבי המורים להערכות דומות המדריכים הערכות המורים. של הערכתם לפי 76%ל-

 הם החניכים של יותר גבוה שיעור זאת, לעומת החניכים. של אחריות גילויי ולגבי משימות בביצוע
המורים. להערכת בהשוואה המדריכים, הערכת פי על יוזמה, ובעלי מוטיבציה בעלי

יסוד במיומנויות החניכים הישגי ד.
 המרכזיות המטרות אחת הינה וחשבון, כתיבה, הנקרא, הבנת כגון יסוד, מיומנויות הקניית

 של ההשתלבות יכולת על השפעה יש אלו מיומנויות לרכישת חניכיו. לגבי לעצמו מציב שהמפתן
 צורך יש לחניכים הולמות לימודים תכניות לפתח על-מנת ועצמאי. בוגר כאדם בחברה החניך
 בשני החניכים של אלו יכולות העריכו המורים שונים. בתחומים שלהם המיומנויות רמת על במידע

 הנתונים הרגילה. החינוך במערכת בכיתות המקובלת לרמה ובהשוואה ביצוע, רמת פי על אופנים:
 הטרוגניות בכיתות החניכים לומדים המפתן במסגרת כי כיתות לפי ולא החניכים כלל על מוצגים

וברמה. בגיל

 )ראה פענוח של ברמה היא מהחניכים 12% של הקריאה יכולת כי המורים העריכו הקריאה בתחום
 אחוז כי המורים העריכו א׳ במפתן האוכלוסייה(. מכלל 6%) כלל קוראים שאינם או (15 לוח

 הבנת לגבי (.40%) במיוחד גבוה הוא כלל קוראים שאינם או בלבד מפענחת שקריאתם החניכים
 קוראים. שאינם או מילולית בהבנה מתקשים החניכים מן 18% כי המורים העריכו הנקרא,

 מן 25% כי המורים מסרו הרגיל, בחינוך המקובלת לרמה הנקרא בהבנת החניכים רמת בהשוואת
 ג׳-ד׳ כיתות של ברמה נמצאים מהחניכים 34% וכי בלבד א׳-ב׳ כיתות של ברמה נמצאים החניכים

(.16 לוח )ראה

)באחוזים( יסוד במיומנויות החניכים הישגי את המורים הערכת :15 לוח

 רמת בעלי אחוז
נמוכה ביצוע יסוד מיומנויות

12 קורא אינו או בלבד מפענח קריאה:
18 קורא אינו או מילולית בהבנה מתקשה הנקרא: הבנת
21 כותב אינו או מאוד רבות שגיאות כתיב:
ר כותב אינו או קריא לא יד: כתב
50 מאוד דל או דל מילים: אוצר
56 מאוד מועט או מועט כללי: ידע
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החינוך במערכת כיתות של מקובלת רמה פי על החניכים הישגי את המורים הערכת :16 לוח
__________________________________________________)באחוזים( הרגילה

הרגילה החינוך במערכת הכיתה רמת לפי החניכים רמת

ז׳-יב׳ ה׳-ו׳ ג׳-ד׳ א׳-ב׳ סה״כ לימודים תחום

23 18 34 25 100 הנקרא הבנת
20 17 31 " 32 100 כתיב
17 16 33 34 100 בכתב הבעה
25 24 32 19 100 פה בעל הבעה
16 25 36 23 100 חשבון

 שאינם או מאוד רבות שגיאות עם כותבים מהחניכים 21% כי המורים העריכו הכתיבה, בתחום
 בכתב ולהבעה לכתיב בנוגע הרגיל בחינוך המקובלת לרמה החניכים רמת השוואת כלל. כותבים

 של ברמה כותבים נוספים 30%וכ- בלבד, א׳-ב׳ כיתות ברמת כותבים מהחניכים 30%כ- כי מעלה
 ברמת 20%כ- יותר: טובות מעט פה בעל בהבעה המפתנים חניכי של מיומנויותיהם ג׳-ד׳. כיתות
ג׳-ד׳. כיתות ברמת נוספים 30%וכ- א׳-ב׳ כיתות

 וידע אחוזים חישוב עשרוני, שבר פשוט, שבר של בנושאים החניכים רוב מתקשים ן1ההשב בתחום
 בנושאים גבוהה או בינונית הישגים רמת כבעלי הוערכו יותר או מחצית זאת, עם בהנדסה. בסיסי

 בהשוואה החשבון. פעולות בארבע בעיות ופתרון ,100ה- תחום עד וחילוק כפל חיסור, חיבור, של
 א׳־ כיתות של בחשבון הישגים רמת כבעלי הוערכו מהחניכים 23% הרגיל בחינוך המקובלת לרמה

ג׳-ד. כיתות של רמה כבעלי 35%ו- ,ב

 מרבית הישגי וחשבון, כתיבה קריאה, הבסיסיות, היסוד מיומנויות שלוש לגבי כי לציין, יש לסיכום,
 מקבילים שהישגיהם החניכים שיעור בלבד. ד׳ עד ,א כיתות של ברמות הם (60%)כ- החניכים

 שנבדקו. הלימוד תחומי בכל 5% סביב ונע ביותר, נמוך הוא הרגיל בחינוך -י״ב ט׳ כיתות להישגי
 שהישגיהם (50%)כ- חניכים של גבוה שיעור מצאנו כללי( וידע מילים )אוצר נוספים בתחומים גם

 ומעלה שנים שלוש של בפער נמצאים החניכים של המכריע רובם כנמוכים. המורים על-ידי הוערכו
 שנים עשר עד שש של בפער 57%ו- שנים, חמש עד שלוש של בפער נמצאים 30% היסוד; במיומנויות

לגילם. המצופה מהרמה

 מהחינוך למפתן שהגיעו חניכים לבין המיוחד החינוך ממסגרות למפתן שעברו חניכים בין בהשוואה
 בהבנת א׳-ב׳ כיתות ברמת הם המיוחד מהחינוך שהגיעו החניכים מבין 28% כי נמצא הרגיל,

 מבין 31% כי נמצא החשבון בתחום הרגיל. מהחינוך המגיעים מהחניכים 19% לעומת הנקרא,
 12% לעומת בחשבון, א׳-ב׳ כיתות ברמת הם המיוחד החינוך ממסגרות שמגיעים החניכים

הרגיל. בחינוך שלמדו מהחניכים
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החניכים של הרגשי-התנהגותי מצבם 3.5
 החניכים של המיוחדים לצרכים מענה לתת היא המפתן מסגרות של המרכזיות המטרות אחת

 במערכת וגורמים מקצוע אנשי על-ידי נתפסים המפתנים לכך, בנוסף הרגשי-התנהגותי. בתחום
 הצוות אנשי עברייני. רקע עם נוער בני לקליטת במיוחד המתאימה קהילתית כמסגרת השירותים
 באירוע מעורבים היו החניכים מכלל 12% כי דיווחו המנהל( או היועצת הסוציאלית, )העובדת

 באוכלוסייה העבריינים מאחוז בהרבה גבוה אחוז למפתן(, הכניסה אחרי או )לפני עברייני
 7% לגבי מבחן. שירות בטיפול היו מהחניכים 9% כי עולה הצוות אנשי מדיווח 10הכללית.

 אשפוז עברו כי דווח בלבד בודדים חניכים ולגבי אלכוהול, שתו או סמים צרכו כי דווח מהחניכים
 מהחניכים אחוזים תשעה-עשר (.17 לוח )ראה להריון נכנסו או התאבדות ניסיון ביצעו פסיכיאטרי,

 במקרים כי לציין יש הללו. הבעיות מן מאחת סבלו או עברייני באירוע מעורבים היו בסה״כ
 הנחנו אלה במקרים החניך. אצל קיימת הבעיה אם יודעים אינם כי הצוות אנשי ציינו מסוימים
חסר. אומדן מהווים השיעורים כי ייתכן ולכן קיימת, אינה שהבעיה

יש (.1995 והרווחה העבודה )משרד המשטרה על־ידי שנחקרו עבירות בביצוע נחשדים הנוער מבני 2%כ- 10
המדדים. בין לשוני לב לשים

רגשי-התנהגותי* ומצב שולית התנהגות :17 לוח

 שלגביהם החניכים אחוז
 מתוך הבעיה על דווח
החניכים כלל

 מספר
החניכים רגשי-התנהגותי ומצב שוליות התנהגויות

12 45 עברייני באירוע מעורבות
7 27 אלכוהול שתיית או סמים צריכת
1 5 פסיכיאטרי אשפוז
2 7 התאבדות ניסיון
2 2 הבנות( )בקרב הריון

19 71 הנ״ל הבעיות מן אחת לפחות

במדד המדריך הערכת לפי הקליני בתחום נמצאים
42 144 CBCL

קיימת. אינה שהבעיה הנחנו אלו מקרים ולגבי מידע נמסר לא מסוימים במקרים *

 לגבי לענות בסדנאות המדריכים התבקשו החניכים של והחברתי הרגשי מצבם את לתאר על־מנת
 Achenbach ראה ,Child Behavior Checklist - CBCL) אכנבך ע״ש הילד התנהגות שאלון על חניך כל

1994 .1991; Zilber et al.) המתארים פריטים 113 כולל והוא מורים בשביל הכלי נבנה במקורו 
 כללי ציון חישוב באמצעות הילד של הרגשי מצבו על לעמוד מאפשר השאלון שונות. התנהגויות
 זה, מדד לפי מהאוכלוסייה. 95% של הציונים טווח את המבטאת המקובלת, לנורמה והשוואתו

 התנהגויות מפגינים אלה חניכים כלומר, הקליני", "בתחום נמצאים מהחניכים 42% של ציוניהם
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 הקליני בתחום ציון ומין. גיל באותו הילדים מכלל 5% בקרב רק שנמצאו ובשכיחות בהיקף חריגות
 צורך על ומעיד הנפש, לבריאות בתחנות לטיפול לקבלה הקריטריונים אחד נחשב cbcl במדד

 במידה המאופיינת קבוצה על מצביע במחקרנו שנמצא מהחניכים 42% של השיעור נפשי. בטיפול
רגשיות. ובעיות התנהגות בעיות של רבה

 בעייתיות התנהגויות בעייתיות. התנהגויות מפגינים הקליני" "בתחום נמצאים שאינם חניכים גם
 דרישה כוללות: קרובות, לעתים או לפעמים מהחניכים, יותר או מחצית אצל קיימות שהן שדווח

 לא והתנהגות התפרצויות זעם, התקפי החניכים, לשאר והפרעה משמעת חוסר רבה, לב לתשומת
 קשיים ריכוז, קשיי רגזנות, או דכדוך עקשנות, והתגרות, רבים ויכוחים גסה, בשפה שימוש צפויה,
 מאפיינות בעבריינות הגובלות התנהגויות גילם. את הולמת שאינה והתנהגות הוראות במילוי

 17% קרובות, לעתים או לפעמים מרמים או משקרים 39% החניכים: מקרב יותר נמוכים שיעורים

להסתבך". המרבים ילדים עם "מסתובבים 35%ו־ גונבים 11% לאחרים, השייכים חפצים הורסים

סיכום 3.6
 מבין גבוה שיעור שונים. בתחומים המפתנים חניכי של והצרכים המאפיינים את תיארנו זה בפרק

 או (66%) כלכלית ממצוקה הסובלות ובמשפחות (22%) חד-הוריות במשפחות גדלים החניכים
 החברתי בתפקוד מבעיות או ממוגבלות הסובל לפחות אחד הורה יש 30%לכ- (.30%) דיור בעיות

 לגבי עבריינות(. או התמכרויות נפש, מחלות פיגור, )נכות, כהורה תפקודו על להשפיע העלולות
 להתעללות חשד ועל מהחניכים( 19%) ההורים מצד פיזית אלימות על דווח ילדים של ניכר שיעור
מהבנות(. 16%) מינית

 קבוצה (.30%)כ- נמוכה או (40%)כ- בינונית כלל בדרך היא החניכים של האינטליגנציה רמת
 למדו החניכים מרבית (.24%) קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי הם החניכים מבין משמעותית

 ממסגרת ישירות למפתן עברו החניכים ומחצית (70%) המיוחד החינוך של שונות במסגרות בעבר
 כניסתם שלפני בשנים כלשהי לימודית ממסגרת מנותקים היו (34%) רבים חניכים מיוחד. חינוך של

למפתן.

 החניכים מרבית של שהתנהגותם מראים במפתן החניכים של והתנהגותם תפקודם לגבי הממצאים
 היעדר כגון בבעיות, מתאפיין העיוניים בלימודים תפקודם רצון. משביעת היא ובסדנאות בכיתות

 של ברמה הם (25%)כ- החניכים מבין ניכר שיעור המורים, הערכת פי על יוזמה. והיעדר מוטיבציה
 מעיד זה ד/.דבר כיתה עד של ברמה הם 60%כ- ובסך־הכל שונות, יסוד במיומנויות א׳-ב׳ כיתות

 ומעלה. החניכים מחצית לגבי יותר ואף הכרונולוגי לגילם ביחס שנים כשש של לימודיים פערים על

 ביטויים עברייני. באירוע מעורבים היו החניכים מבין 12%ש- מצאנו ההתנהגות בעיות בתחום
 מהחניכים 40% מעל החניכים. מקרב מבוטל לא מיעוט לגבי דווחו עבריינית התנהגות של נוספים
 המעיד המדריכים, על-ידי שמולא (,cbcl) אכנבך ע״ש המדד פי על הקליני״ ב״תחום ציונים קיבלו

רגשיות. ובעיות התנהגויות בעיות על
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 טיפולית גישה עם למסגרת המפתנים חניכי זקוקים שבאוכלוסייה, כך על מצביעים הממצאים
 בעיות במשפחה, בעיות מהם לרבים וליכולתם. להישגיהם במיוחד המותאמת לימודים ותכנית
 מאוד. הטרוגנית באוכלוסייה מדובר כאשר זאת, והתנהגותיות. רגשיות ובעיות הלימודים, בתחום

 כה לצרכים הולמים מענים למתן בהיערכות מורכב אתגר בפני עומדים המפתנים כי ספק, אין
ומגוונים. רבים
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לחניכים הניתנים והמענים המפתנים של הפעולה דפוסי .4

 והנערות הנערים של הצרכים למגוון המפתנים על-ידי הניתנים במענים עוסק הנוכחי הפרק
 את המהווה הצוות, ואנשי המפתנים מנהלי של המקצועית הגישה את יתאר הפרק בהם. הלומדים

 המפתנים של המקצועית הגישה לאור הנוער. בני למען המפתנים של ההתערבות לדרכי הבסיס
 ואת המפתנים לרשות העומד האדם כוח הרכב את בפרק נבחן הנוער בני של צורכיהם ולאור

 המפתן. במסגרת לחניכים הניתנים והשירותים הפעילות תחומי ואת העבודה דרכי את היקפו,
 המענים על זה בפרק נדווח בארץ, המפתנים כלל של הפעולה דפוסי של כללי לתיאור בנוסף

 מאפיינים יתוארו לבסוף, הפרט. וברמת המערכת ברמת שבמדגם המפתנים בששת הניתנים
 המפתנים מנהלי של שביעות-הרצון ארגוני, אקלים צוות, ישיבות ובכללם: המפתנים של ארגוניים

 ובשיפורם. בשינויים צורך רואים שהם והתחומים במפתן, העבודה של שונים מהיבטים העובדים ושל
 בחניכים הטיפול תוצאות ולהבנת המפתנים, פיתוח להמשך בסיס להוות יכולים אלה ממצאים

המחקר. תקופת לאורך במצבם החלים והשינויים

מידע: מקורות מספר בין שילוב על מתבסס זה פרק
 שהוגשו השאלונים באמצעות הצוות ואנשי בארץ המפתנים כל מנהלי על-ידי שנמסרו נתונים )א(

המערכת. בכלל הארגוני והאקלים הפעולה דפוסי החינוכית, הגישה על מידע שסיפקו להם,
 איכותי מידע סיפקו אשר במדגם, המפתנים בששת צוות ואנשי מנהלים עם פתוחים ראיונות )ב(

אלה. במפתנים המתרחש על יותר ומפורט
 המענים"(, "שאלון )באמצעות במדגם במפתנים וחניך חניך לכל שניתנו המענים על נתונים )ג(

וילד. ילד כל לגבי הפרטנית ברמה המפתן התערבות על מדויק מידע סיפקו אשר

המפתנים של המקצועית הגישה 4.1
 בחוברת מופיעה שהיא כפי המפתנים, מערך של והפיתוח ההפעלה את המנחה המקצועית הגישה

 מיועדים שהמפתנים התפיסה על מבוססת (,1994 והרווחה העבודה )משרד במפתנים״ ״פרויקטים
 להישגים ולהגיע להיקלט יכולים ואינם אחרות ממסגרות שנפלטו נוער בני אותם לכל מענים לתת
 מאלה מענים של יותר רחב למגוון זקוקים האלה הנוער בני לפיכך, אחרת. חינוכית מסגרת באף

 במגוון הנערים לצורכי המפתן צוות של פרטנית התייחסות ונדרשת אחרות, במסגרות הניתנים
 לחיי והכנה לימודים רק לא המשלבות רב-מקצועיות מסגרות משמשים המפתנים כן על תחומים.

 החניכים של והחברתיים הרגשיים לצרכים מענה לתת המכוונים טיפולים מספקות גם אלא עבודה,
 קטנות מסגרות היותם את מדגישים המפתנים בנוסף, בחברה. היומיום לחיי הכשרה ופעילויות

מהחניכים. אחד לכל אישית תכנית פי על והתערבות אישית התייחסות המאפשרות ואינטימיות,

 של בתשובותיהם ביטוי לידי באה ־שהיא כפי המפתנים של המקצועית הגישה את נבחן זה בפרק
מאפייני את תיארו שהם כפי הפתוחים, ובראיונות בשאלונים הצוות ואנשי המפתנים מנהלי
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 על לעמוד ננסה אלו. במסגרות הניתנים והמענים המפתנים מטרות את והגדירו היעד .אוכלוסיית
 על וכן בשירות המדיניות קובעי של המקצועית הגישה עם אחד בקנה זו גישה עולה שבה המידה
 אחד היא המקצועית הגישה המפתנים. של האוכלוסייה מאפייני את הולמת היא שבה המידה

 תחומי ועל העבודה דרכי על הצוות, ארגון על משפיעה היא המפתן: עבודת לתכנון הבסיסים
החניכים. עם בעבודה המודגשים הטיפול

היעד אוכלוסיית תפיסת א.
 למפתן. המופנים הנוער בני של עיקריים מאפיינים שלושה לציין נתבקשו המפתנים מנהלי

 העשוי דבר הטרוגנית, או הומוגנית קבוצה זוהי תפיסתם לפי האם ללמוד ניתן מתשובותיהם
 את המאפיינות העיקריות הבעיות מהן ללמוד ניתן עוד במפתן. הניתנים המענים מגוון על להשפיע
המענים. סוג על להשפיע יכול זה ודבר מקורן, ומה החניכים

 בעיות כבעלי למפתן המופנים הנוער בני את אפיינו המפתנים ממנהלי אחוז וחמישה שמונים
 אחוזים שבעים (.18 לוח )ראה אורגניות ופגיעות פיגור למידה, ליקויי ריכוז, קשיי ובהן לימודיות,

 סוציו- רקע ובהן משפחתיות בעיות ציינו מהמנהלים 45% התנהגותיות; בעיות ציינו מהמנהלים
 הסתגלות אי שכללו חברתיות בעיות ציינו מהמנהלים 29% לקויה; והורות חסכים נמוך כלכלי

 רגשיות בעיות יש לחניכים כי ציינו מהמנהלים אחוזים עשרים עברייניות. ונטיות חברתיות לנורמות
 עיונית במסגרת ללמוד רצון חוסר כגון החינוך, למערכת הקשורות בעיות ציינו 18%ו- נפשיות, או
רגילה. למסגרת התאמה אי או

(N«34) המנהלים דיווח פי על החניכים מאפייני :18 לוח

 המנהלים אחוז
זה מאפיין שציינו המאפיין

85 לימודיות בעיות
70 התנהגותיות בעיות
45 משפחתיות בעיות
29 חברתיות בעיות
20 נפשיות או רגשיות בעיות
18 החינוך למערכת הקשורות בעיות

 החניכים: מאפייני על שלנו הממצאים את תואמת האוכלוסייה את המפתנים מנהלי של תפיסתם
 פער נמוכים, לימודיים )כישורים הלימודי בתחום מהבעיות רבות מרוכזות מהחניכים רבים אצל

חמורות. התנהגות ובבעיות המיוחד( בחינוך ורקע למידה ליקויי ניכר, לימודי

 על נוסף מידע מספקים שבמדגם המפתנים בששת והעובדים המנהלים עם הפתוחים הראיונות
 מופיעה רבים במקרים למסגרת. החניכים את שהביאו ולנסיבות החניכים לצורכי ההתייחסות

 לא שבעבר בכך המאופיינת הטרוגנית, אוכלוסייה כאל החניכים אל התייחסות אלו בראיונות
 בהן, נכשלו או אחרות, טיפול מסגרות על-ידי נדחו והם אפקטיביים חינוכיים מענים להם נמצאו
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 המרואיינים: לדברי ההתנהגותיות. בעיותיה□ לבין הלימודיות בעיותיהם שבין השילוב בגלל בעיקר
 אותם להגדיר "קשה אחר"; מענה להם שאין מסגרת בלי ילדים דומים, קווים ע□ מגוונים "חניכי□
 שנפלו "ילדים לבית"; ומחוץ בתוך דחויים איכשהו, נכשלו שונים, מאפייני□ להם יש כי אחד כמשהו

 בשירות. המדיניות קובעי על-ידי הצרכים הגדרת עם אחד בקנה גם עולה זה תיאור הכיסאות". בין
 לפתוח הזדמנות להם להעניק והרצון החניכים את "לקבל" הנכונות בולטים העובדים בהתייחסות

 כתלמידים אותם רואה "אני לדבריהם: שונים(. במפתני□ עובדים מספר אצל שחזר )ביטוי נקי" "דף
בעצמי". להתרשם מעדיף רקע, שום עליהם לדעת רוצה "לא הבעיות"; למרות דבר לכל רגילים

 את המתארים משפטים קובץ באמצעות גם למדנו לחניכים המפתנים בכלל העובדים של יחסם על
 לעובדים שהוצגו המשפטים כלל מתוך נבחרים משפטים שמונה מציג 19 לוח המפתנים. אוכלוסיית
 נוספת, הזדמנות לחניכים לתת רוצים רק לא על-פי-רוב המפתני□ עובדי כי עולה מהלוח ולמנהלים.

 97%) להם לעזור המפתן וביכולת להישגים, ולהגיע להתקדם החניכים ביכולת מאמיני□ ג□ אלא
מהעובדים(. 92% מהמנהלים,

 המפתנים חניכי אוכלוסיית כלפי והמנהלים העובדים עמדות :19 לוח

באחוזים סה״כ

השיעור השיעור
הגבוה ממוצע הנמוך
ביותר )סטיית ביותר

*** ** *במפתן תקן( במפתן** עובדים* מנהלים* החניכים כלפי עמדות

303 34 מזוזלכדם בסספחם כ’סה
100 100 באתזי□ כ’סה

92 כל לקד□ המפתן ביכולת מאמין אני
100 (8.5) 75 92 97 חניך

82 יתמידו המפתן שחניכי מצפה אני
100 (139) 50 81 91 כמבוגרים בתעסוקה

60 יוכיחו שלנו שהחניכים ספק לי אין
90 . (23.9) 21 61 74 בצבא עצמם את

39 מלוא את ממצים המפתן חניכי
80 (22.5) 0 38 53 שלהם הפוטנציאל

24 נמוכות במפתן מהחניכים הדרישות
75 (20.2) 0 26 27 ליכולתם ביחס מדי

33 אינם המפתן בוגרי קרובות לעתים
71 (19.9) 0 35 24 החברה לדרישות כראוי מוכני□

16 צריך לא שלנו כמו מאוכלוסייה
57 (16.8) 0 17 0 הרבה לצפות

 בשאלה: שהופיעו אחרות קטגוריות זו; לשאלה בהחלט" "מסכים״/״מסכים שענו העובדיס/המנהלים אחוז *
מסכי□". לא "כלל מסכים", כל־כך "לא

 שנכנסו המפתנים 29ב- מהמשפטים אחד כל עם בהחלט" "מסכים או "מסכים" שענו הנמוך העובדים אחוז **
לניתוח.

 שנכנסו המפתנים 29ב- מהמשפטים אחד כל ע□ בהחלט" "מסכים או "מסכים" שענו הגבוה העובדים אחוז ***
לניתוח.
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 עצמם את יוכיחו המפתן חניכי כי מאמינים מהעובדים 61%ו- מהמנהלים 74% כי לראות ניתן
 הפוטנציאל מלוא את ממצים המפתנים חניכי כי סבורים מהעובדים 38%ו- מהמנהלים 53% בצבא,
 אינם המפתנים חניכי קרובות לעתים כי סבורים מהעובדים 35%ר- מהמנהלים 24%ו- שלהם,
 בכך להיות יכול למנהלים, העובדים בין להבדל אפשרי הסבר החברה. לדרישות כראוי מוכנים

 ישירות לטפל מוטל העובדים על ואילו למערכת, יותר ומחויבים אידיאליסטים יותר הם שהמנהלים
 השפעה היא נוספת אפשרות מצידם. יותר רבה וביקורתיות תסכול יוצר וזה ביומיום, בחניכים

 שהשאלונים משום היתר בין המנהלים, על-ידי השאלונים במילוי חברתית רצייה של יותר חזקה
המפתן. בשם זוהו

 המשפטים לגבי מפתן בכל העובדים תשובות התפלגות את מציגה 19 לוח של השמאלית המחצית
 המפתני□ בין מאוד גדולים הבדלי□ שקיימים לראות ניתן החניכים. אוכלוסיית את המתארים

 עם בהסכמה השונות בעיקר בולטת השונים. המשפטים ע□ העובדים של ההסכמה במידת
השונים. בתחומים להישגים להגיע החניכים של ביכולתם האמונה למידת המתייחסים המשפטי□

המפתן מטרות ב.
 עבודת תכנון לצורך מציבים המפתנים שמנהלי המטרות על להשפיע עשויה היעד אוכלוסיית תפיסת
 מטרות לממש הסיכויים את המנהלים תפיסת על וכן בחניכים, הטיפול דרכי קביעת ולצורך המפתן

 של ההתערבות בעזרת להישגים להגיע יכולים שהחניכים חשים והעובדים שהמנהלים ראינו אלו.
 הבוגרים "שילוב זו. מוצא מנקודת הציבו שהמנהלים המטרות את לראות ניתן 20 בלוח המפתן.

 בחברה החניכים "שילוב (;73%) המנהלים של ביותר הגבוה השיעור על-ידי כמטרה צוין בעבודה"
 היא אף כמטרה צוינה השכלה" ו״השלמת (;58%) יותר נמוכה מעט בתדירות צוין נורמטיבי״ באופן

(.52%) דומה בתדירות

(N־34) המנהלים דיווח פי על המפתנים מטרות :20 לוח

זו מטרה שציינו המנהלים אחוז המטרה

73 בעבודה הבוגר שילוב
58 בחברה הבוגר שילוב
52 לימודי השכלה/קידום השלמת
12 במסגרות שילוב
12 במסגרת השהות עצם
6 חם בית הענקת
6 ושוטטות עבריינות מניעת

 ולספק לרחוב והנערות הנערים של היפלטותם את למנוע הוא המפתנים של היעדים שאחד למרות
 יחסית נמוך עצמה בפני כמטרה במסגרת השהות לעצם שהתייחסו המנהלים שיעור מסגרת, להם

 ציינו דומה ושיעור לילדים חם בית הענקת המטרות כאחת ציינו מהמנהלים אחוזים שישה (.12%)
ושוטטות. עבריינות מניעת
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 הארוך. לטווח מטרות לבין הקצר .לטווח .מטרות בין להבדיל .ניתן -המפתן למטרות בהתייחסות
 מטרות היו המפתנים מנהלי על-ידי ביותר הגבוהה בשכיחות הוצגו אשר המטרות כי לציין מעניין
 הקצר לטווח המטרות עבודה. בחיי ושילוב בחברה שילוב נושאים: בשני התמקדו והן הארוך, לטווח
 העצמי הדימוי שיפור במסגרת, שילוב לערכים, חינוך השכלה, השלמת כוללות^ והן לאחריהן באות

 בלבד מנהלים ארבעה אצל הופיעה עצמה בפני כמטרה במסגרת השהות עצם כאמור, ושיקום.
בודדים. מנהלים על-ידי צוינו כגירסלצה״ל, הבינוני, בטווח מטרות (.12%)

 במידה זאת, לעומת ביטוי, לידי באה ומטפחת מגינה בהסגרת החניכים שהות עצם של החשיבות
 אמונה, אהבה, תמיכה, חום, מתן כגון נושאים, לציין הרבו העובדים הפתוחים. בראיונות רבה

 יסוד ומיומנויות כלים רכישת שיקום, היו: שעלו אחרות מטרות עצמה. בפני כמטרה אפילו
 יותר רבה התייחסות גם ביטוי לידי באה הפתוחים בראיונות התפקוד. ושיפור ובעבודה בלימודים

 במעלה, ראשונה כמטרה והערכיים החברתיים ולתחומים הנערים של הרגשיים לצרכים להיענות
 שלו"; האגו את לבנות התלמיד את "לעודד התפקודיות: המטרות באות לדבריהם, לאחריה, שרק

 אישיותם את לבנות ורצויים, אהובים שהם תחושה להם לתת בעצמם, האמון את להם "להחזיר
 ואהבה, חום המון "נותנים שווים"; בין שווים שהם להם "להראות פערים"; לצמצם אחר-כך .מחדש,

 מטרה הלימודי-מקצועי". החלק בא אחר-כך ורק להתנהג שידעו אדם, בני אותם לעשות התייחסות,
 חמה, ארוחה כגון חומרי, סיוע הענקת היתה בשאלונים צוינה ולא בראיונות תמיד שהוזכרה נוספת
כיס. ודמי ביגוד

 המאפיינים בין מסוים פער נראה המפתן מטרות ואת האוכלוסייה את הצוות תפיסת בין בהשוואה
 הבעיות את ציינו המנהלים שמרבית למרות המטרות. לבין ביותר הגבוהה בשכיחות צוינו אשר

 המטרות כאחת הלימודים תחום את ציינו לא הם (,88%) במעלה ראשון כמאפיין הלימודיות
 אלו חניכים בקשיי קשורה לכך שהסיבה ייתכן המקצועי. התחום את אלא המפתן של העיקריות
 יסוד, במיומנויות להתקדמות חשיבות שיש נראה זאת, עם לימודיים־עיוניים. אתגרים עם להתמודד

 ציינו מהמנהלים 52% רק אולם, הכללית. ההשכלה בתחום חיוניים כלים לבוגר להעניק העשויה
כמטרה. בלימודים החניכים קידום או השכלה השלמת

 אחד בקנה עולה וצוותיהם המפתנים ממנהלי שנאסף במידע ביטוי לידי הבאה המקצועית הגישה
 המיועדת כמסגרת העובדים בעיני נתפסים המפתנים השירות. הנהלת על-ידי המתוארת הגישה עם

 לציין חשוב בעיות. של רחב במגוון והמאופיינים אחרות ממסגרות שנפלטו נוער לבני בעיקר
 להשתקם הנערים ביכולת מאמינים הם שבה במידה השונים המפתנים צוותי בין הבדלים שנמצאו

 כישורים והקניית הנוער בני שיקום■ הן המפתנים שמציבים העיקריות המטרות המפתך בעזרת
 של יכולתם לגבי שלהם האופטימית התפיסה עם אחד בקנה העולה דבר בחלרה, כבוגרים לתפקוד
 לטווח כמטרות אלה למטרות המנהלים התייחסו בשאלונים המפתן. בעזרת להשתקם הנערים
החיים. תחומי בכל מיידיים במענים הצורך גם עלה בראיונות אולם הארוך,
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 וציוד מבנה עובדים, - המפתנים לרשות העומדים המשאבים 4.2
 ומשאבים ציוד מבנה, עובדים, כוללים המפתנים שירות של לרשותו העומדים העיקריים המשאבים

 העבודה אופי על ומשפיע המסגרת, לרשות העומד מרכזי למשאב תחילה נתייחס זה בפרק כספיים.
 נוכל זו, בדיקה באמצעות והיקפם. הרכבם הכשרתם, ־ המפתנים עובדי שלה: התוצרים ועל בה

 קודם. הוצגה אשר המקצועית התפיסה של יישומה את מאפשרים המפתנים עובדי האם לראות
 העבודה, מתקיימת בו הפיזי למקום גם שכן וציודו, המפתן מבנה על לנתונים נתייחס כמו-כן
לחניכיה. לספק יכולה המסגרת אשר המענים על השפעה להיות עשויה לביצועה, העזר ולציוד

המפתנים עובדי א.
 ניסיונם ואת השכלתם את שלהם, נבחרים מאפיינים בדקנו המפתנים, עובדי על ללמוד כדי

במפתנים. העובדים של המיומנות למידת אינדיקטורים מהווים אלה שכן המקצועי,

 ועל המקצועיים, המדריכים על המורים, על הטיפולי, הצוות על המנהלים, על נתונים נכללו בניתוח
 הצוות ואנשי המורים מרבית כי לראות ניתן 21 מלוח 11עובדים(. 304 )סה״כ החוגים מדריכי

 המנהלים המורים, מרבית גברים. הגדול ברובם הם והמדריכים המנהלים ואילו נשים הם הטיפולי
 60%כ- של )גילם צעירים ברוב□ החוגים ומורי הטיפולי הצוות אנשי ואילו 55-36 בני ה□ והמדריכים

 זה אחוז הארץ, ילידי הם המפתנים מעובדי אחוז ושלושה שישים (.35 עד מגיע הטיפולי מהצוות
(.77%) הטיפוליים והעובדים (71%) המנהלים בקרב יותר גבוה

 נתונים בניתוח נכללו לא החניכים, עם שלהם והקשר והמינהל המשק אנשי של החשוב התפקיד אף על 11
מהמפתנים. מחלק רק שאלונים שהגיעו העובדה בשל שאלונים(, 26 )סה״כ אלו עובדים על

 השכלה בעלי 46% אקדמית, השכלה בעלי הם המפתני□ מעובדי בסך-הכל אחוזים ותשעה שלושים
 תעודת ללא תיכונית השכלה בעלי 11%ו- בגרות תעודת עם תיכונית השכלה בעלי 4% על-תיכונית,

 השכלת לבין הטיפולי הצוות ואנשי המורים המנהלים, השכלת בין גדול הבדל ניכר בגרות.
 בעלי הם הראשונות הקבוצות בשלוש הצוות אנשי של המכריע הרוב המקצועיים. המדריכים

 אחוזים תשעה המדריכים. בקרב 57% לעומת (90% )מעל אקדמית או על-תיכונית השכלה
 תעודת ללא תיכונית השכלה בעלי 34%ו- בגרות תעודת עם תיכונית השכלה בעלי הם מהמדריכים

 המנחה המדריך תפקיד של השונה האופי את בחשבון להביא יש אלה לנתונים בהתייחסות בגרות.
 העיוניים הלימודים על המופקד המורה תפקיד ושל ובייצור, המקצועית בהכשרה הנוער בני את

 להסמכת חדש קורס פתחה השירות הנהלת כי לציין חשוב כמו-כן, המיוחד. החינוך במסגרת
.1996 בינואר מדריכים

 של מקצועי ניסיון בעלי הם הטיפולי הצוות מאנשי בלבד 8% לעומת והמדריכים מהמורים 50%כ-
 של ניסיון בעלי צעירים הם מהם 29% ניסיונה: מבחינת מגוונת המנהלי□ קבוצת יותר. או שנים 16
 שנים 16 מעל של ניסיון בעלי 18% ואילו שנים 15-6 של ניסיון בעלי 53% בניהול, שני□ חמש עד

בניהול.
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)באחוזים( תפקיד לפי המפתנים, עובדי של נבחרים מאפיינים :21 לוח

 מדריכים
בחוגים

 מדריכים
מקצועיים מורים

 צוות
טיפולי*

 סה״כ
 עובדים

 ללא
מנהלים מנהלים

15 101 144 44 304 34 מוחלטים( )במספרים סה״כ

64 29 69 90 59 15 נשים מין
36 71 31 10 41 85 גברים

53 . 17 40 57 36 6 35 עד גיל
47 76 57 43 61 79 55-36

- 7 3 - 3 15 ומעלה 56

67 55 64 77 63 70 ישראל לזה ארץ
33 45 36 23 37 30 לישראל מחוץ

• 43 11 3 בגרות ללא תיכונית השכלה
15 9 1 - 4 6 בגרות עם תיכונית
77 47 56 ר 46 32 על-תיכונית

8 10 42 93 39 59 אקדמית

30 15 18 40 21 29 שנים 5 עד מקצוע׳ ניסיון
30 18 19 33 21 32 שנים 10-6
30 21 12 19 17 21 שנים 15-11
10 46 51 8 41 18 ומעלה שנים 16

71 42 49 80 53 24 שנים 5 עד במפתן ותק
29 17 26 14 21 32 שנים 10-6

23 11 1 13 15 שנים 15-11
18 14 5 13 29 ומעלה שנים 16

ומטפלות בתנועה מטפלות טיפוליות, מורות פסיכולוגיות, יועצות, סוציאליות, עובדות כולל הטיפולי הצוות *
במוזיקה.

 עובדים מהם 26% זמן: לאורך במפתן לעבוד ממשיכים העובדים מקרב למדי גבוה אחוז כי נראה
 ישנה והמדריכים המורים המנהלים, בקרב שנים. 10-6 במפתן עובדים 21 ו-% שנים עשר מעל במפתן
 בצד חיסרון יש לוותק דבר, בכל כמו במפתן. שנים שלושים ואף עשרים של ותק בעלת קבוצה
 נוקשות ועל אישית שחיקה על הצביעו מרואיינים זאת, ועם רב, ניסיון בעלי באנשים מדובר היתרון:

מאוד. ותיקים עובדים כמה אצל מסוימת

גבוהה השכלה בעלת באוכלוסייה מדובר כי מראים המפתנים עובדי לגבי כה עד שהוצגו הנתונים
עשויים זאת, עם גבוהה. מקצועית מיומנות לה להקנות העשויים מאפיינים רב, וניסיון יחסית

בדרך ניסיונם אך יותר, נמוכה להיות נוטה שהשכלתם המדריכים, בין גישות והבדלי פערים להיווצר
השכלה בעלי רבות פעמים שהם הטיפוליים, בצוותים בעיקר אחרים, עובדים לבין יותר, רב כלל

מועט. ניסיונם אך יחסית, גבוהה
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 צורכי על לענות המפתן יכולת בקביעת מכריעים גורמים הם תפקידיהם ומגוון העובדים מספר
 העובדים סך־כל כי נמצא בארץ, במפתני□ המועסקים התפקידים בעלי מספר של בבדיקה חניכיו.

 בין יש 58%ב- עובדים, עשרה עד עובדים מהמפתנים 24%ב- עובדים. 34-4 בין נע השונים במפתנים
עובדים. 30 מעל 6%וב- עובדים 30-21 יש מהמפתנים 12%ב־ עובדים, 20־11

 המשרות מספר בין היחס ואת שונים, ותפקידים משרות יש שבהם המפתנים את מציג 22 לוח
 מורים של משרות קיימות המפתנים בכל כי לראות ניתן הלוח מן מפתן. בכל החניכים למספר

המפתן. עבודת בבסיס שהן ומדריכים

במפתן החניכים למספר המשרות* מספר בין והיחס שונים, תפקידים בהם שיש מפתנים :22 לוח

מפתנים סה״כ

באחוזים מוחלטים במספרים

100 34 סוז־כ
100 34 תפקיד קיום - מורה

26 9 למשרה חניכים 10 עד
56 19 למשרה חניכי□ 15 עד 11
15 5 למשרה חניכים 20 עד 16
3 1 למשרה ומעלה חניכי□ 21

100 34 תפקיד קיום - מדריך
21 7 למשרה חניכים 10 עד
49 17 למשרה חניכים 15 עד 11
21 ר למשרה חניכים 20 עד 16

9 3 . ומעלה חניכים 21

79 27 תפקיד קיום - טיפולי• צוות
5 2 למשרה חניכים 30 עד

21 7 למשרה חניכים 50 עד 31
21 ר למשרה חניכים 70 עד 51
32 11 ומעלה חניכים 71
21 7 טיפולי צוות אין

59 20 תפקיד קיום - יועץ
62 21 תפקז קיום - סוציאלי עובד
24 8 תפקיד קיום - פסיכולוג

אתר:
88 30 תפקיד קיום - משרדי צוות
91 31 תפקיד קיום ־ משק צוות
65 22 תפקיד קיום - לאומי שירות

9 3 תפקיד קיום - חיילות מורות

 מלאה. למשרה חניכים מספר פי על נעשה היחס חישוב *

יועץ. או פסיכולוג סוציאלי, עובד כולל טיפולי צוות **
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 שעות ארבע עד וכשלוש עיונית בכיתה ביום כשעתיים של שהות כוללים במפתן הלמידה דפוסי
 בסדנה, ומחציתה בכיתה מחציתה לשניים, כלל בדרך מתפצלת הגרעינית הכיתה מקצועית. בסדנה

 משרות מספר בין היחס בבחינת חניכיו. מחצית עם כלל בדרך נמצא שהמדריך או שהמורה כך
 מורה למשרת חניכים 15 עד יש מהמפתנים 82%ב- כי נמצא בסדנה או בכיתה החניכים למספר

 חניכים 20-16 יש מהמפתנים 15%בכ- מדריך. למשרת חניכים 15 עד יש מהמפתנים 70%ב- ואילו
 זהו עבודה. קבוצות לשתי המחולקים מורה לכל חניכים 15 יש בממוצע מדריך. או מורה למשרת

 עם בדומה, עובד, המדריך למורה. חניכים 14-12 שהוא החינוך משרד של מהתקן הנמוך מספר
 למדריך. חניכים 15 הוא והרווחה העבודה משרד של התקן זה במקרה חניכים. 8-7 של קבוצות

הנדרש. התקן במסגרת המפתנים פועלים בסך־הכל

 בלבד. מהמפתנים 79%ב- פסיכולוגית( או ויועצת סוציאלית )עובדת טיפולי צוות יש זאת, לעומת
 באופן החניכים עם עובד הטיפולי הצוות טיפולי. צוות כלל אין מפתנים( )שבעה מהמפתנים 21 ב-%

 במפתן הרגיל הלימודים יום במהלך ולמדריכים למורים מייעץ או קבוצתיות פעולות מקיים אישי,
(.5.5 בפרק פירוט )ראה

 59%ב- כי מראים ממצאינו טיפולי. צוות איש של אחת משרה רק קיימת מהמפתנים בחלק

 מהמפתנים 62%ב- בממוצע. משרה שני-שלישים של בהיקף ליועצת, משרה מאוישת מהמפתנים
 מאוישת, פסיכולוג משרת בממוצע. שני-שלישים של משרה בהיקף סוציאלית, לעובדת משרה קיימת
 בשישית מדובר רבים )במקרים מאוד מצומצם היקפה כלל בדרך אך מהמפתנים, בכרבע אמנם,
הצורך(. לפי בייעוץ או משרה

 החניכים. מספר לבין הטיפולי הצוות של המשרות מספר בין ביחס רבה שונות ישנה המפתנים בין
 מהמפתנים 21%ב- ואילו ,30 על עולה שאינו חניכים למספר טיפולית משרה יש מהמפתנים 5%ב-
 50מ- ביותר הטיפולי הצוות מטפל מהמפתנים 53%וב- חניכים, 50 עד 31ל- טיפולית משרה יש

 משמעותיים אלו ממצאים טיפולי. צוות כלל אין מהמפתנים 21%ב- כאמור, למשרה. חניכים
 רגשיות בבעיות מאופיינים המפתנים חניכי כי דווח שבו ,3 בפרק שהובאו ממצאים לאור במיוחד

הנפש. בריאות בתחום מקצועית להתערבות זקוקים מהם רבים וכי רבות, והתנהגותיות

 ובנות מהמפתנים(, 91%)ב- משק צוות מהמפתנים(, 88%)ב- משרד צוות גם כולל המפתן צוות
מהמפתנים(. 9%)ב- חיילות מורות או מהמפתנים( 65%)ב- לאומי שירות

 המורים מספר בין היחס מקצועות. ממגוון רבים צוות אנשי יש במפתנים כי מראים אלו נתונים
 ו/או המורה כלל שבדרך בעובדה בהתחשב הנדרש, מהתקן נמוך הוא החניכים למספר והמדריכים

 עובדים אין מהמפתנים בחמישית כי לראות ניתן זאת, לעומת בלבד. כיתה חצי עם עובדים המדריך
 לשלב הללו המפתנים שיכולת מכאן, טיפוליות. התערבויות לביצוע מתאימה הכשרה בעלי

 שאלה משום מוגבלת, החניכים של הרגשיים לצרכים מענה ולתת טיפוליים היבטים בתפיסתם
 בחלק לכך. הוכשרו לא שכאמור, בלבד, והמנהלים המדריכים המורים, על-ידי להתבצע יכולים
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 במסגרת רב חניכים מספר עם להתמודד ונאלץ בהיקפו מוגבל הטיפולי הצוות האחרים מהמפתנים
הקיימות. המשרות

וציודו המפתן מבנה ב.
 על ובעיקר העבודה תוצר על החברתית, האווירה על להשפיע עשויים וציודו המפתן מבנה כאמור,
 שלוש על לענות המנהלים נתבקשו זה בתחום לחניכיה. לספק יכולה המסגרת אשר המענים
 וכן המפתן לצורכי מתאים המבנה האם המפתן, של הפיזי מצבו את מעריכים הם איך שאלות:

 לדעתם כי המנהלים ציינו הללו ההיבטים כל לגבי לעבודה. הדרוש הציוד כל במפתן ישנו האם
 טוב כל-כך לא הפיזי המצב כי טענו מהמנהלים אחוזים ושלושה שישים בחסר. לוקה הקיים המצב

 המפתן. לצורכי מתאים אינו המבנה כי דיווחו מהמנהלים אחוזים ושמונה חמישים טוב. לא או
 המצב כי ציינו 37%ו- המפתן לצורכי מתאים המבנה כי דיווחו מהמנהלים אחוזים ושניים ארבעים

 בעיות בעיקר עולות המנהלים שפירטו הבעיות בין מאוד. טוב או טוב המפתן מבנה של הפיזי
 את גם ציינו רבים לסדנאות. מתאימים שאינם במבנים והשימוש זמניים במבנים השהות הצפיפות,

 אין לדעתם כי דיווחו מהמנהלים אחוזים כשישים וכדומה. כושר חדר ספורט, אולם של חסרונם
 במפתן יש כי שדיווחו מהמנהלים 40%כ- לעומת העבודה, לביצוע הדרוש הציוד כל את במפתן
 וריהוט. מזגנים מחשבים, לסדנאות, ציוד בעיקר מופיעים שצוינו הפריטים בין הדרוש. הציוד

 לשם נוסף ציוד ברכישת הצורך את וציינו למפתן נוספות מגמות להכניס רצון גם הביעו המנהלים
כך■

 יש אולם, בציוד. חוסר ומורגש בעייתיים במפתן הפיזיים התנאים המנהלים, תפיסת לפי כי נראה
 הנהלת כי נציין הנדרש. לתקן מתייחסות ואינן סובייקטיביות היו שהתקבלו שהתשובות להדגיש
 של אובייקטיבית בדיקה יאפשר אשר סטנדרטי, לציוד תקן לאחרונה בנתה נוער לשיקום השירות

הציוד. מצב

המפתנים לחניכי הניתנים המענים 4.3
 של דרכו לציוני נתייחס תחילה המפתנים. לחניכי הניתנים המענים כלל ייבחנו הבאים בדפים
 על-ידי הניתנים המענים את נבחן כמו-כן בו. והקליטה למפתן מההפניה החל במפתן, החניך

 התערבות וחוגים, מיוחדות תכניות הפעילויות, סוגי לרבות החניכים, את לקדם האמורים המפתן,
 העוזרים חיצוניים גורמים עם המסגרת של הקשר גם ייבדק החניכים. משפחות עם ועבודה טיפולית

 בוגריו. עם המפתן של והקשר מהמפתן היציאה תהליך את נבחן לבסוף, יעדיה. את להשיג לה
 הקיימת המקצועית לגישה ביטוי ניתן אכן אם לראות נוכל הללו העבודה דרכי בדיקת באמצעות
במסגרת.

למפתן חניכים הפניית א.
 ציינו המנהלים למפתן. נערים בהפניית המעורבים הגורמים את לציין נתבקשו המפתנים מנהלי

 בית- יועץ (,85%) סדיר ביקור שירותי מהמנהלים(, 88%) ההשמה ועדת את (23 )לוח בתשובותיהם
הפסיכולוגי-חינוכי השירות (.70%) המבחן ושירות (70%) רווחה שירותי (,70%) הקודם הספר
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 ופניות בהתאמה(, ,52%ו- 61%) מהמנהלים יותר נמוך אחוז על-ידי צוינו נוער לקידום [והמחלקה
 ניתן לעיל האמור מתוך המנהלים. מן בלבד 15% על-ידי צוינו משפחתו או החניך של עצמיות
 הדבר הרווחה. וממערכת החינוך ממערכת גורמים מגוון על-ידי נערים מופנים למפתן כי לראות
 הטרוגנית. היא מענה לה לתת נועד המפתן אשר האוכלוסייה כי השירות הנהלת תפיסת את מאשר

 הילדים למספר להתייחס מבלי המפנים הגורמים כל את לציין נתבקשו המנהלים כי לציין יש
על-ידם. המופנים

המנהלים דיווח פי על למפתן מפנים גורמים :23 לוח

מפתנים סה״כ

החניכים אחוז
 גורמים על-ידי שהופנו

מפתנים 6ב- אלה
במדגם באחוזים במספרים המפנה הגורם

100 34 סה״כ
64 88 29 השמה ועדת
52 70 23 קודם מבית-ספר צוות
40 85 28 סדיר ביקור שירות
41 61 20 החינוכי הפסיכולוגי השירות
23 70 23 הרווחה שירותי

5 52 17 נוער לקידום היחידה
2 70 23 מבחן שירות

28 15 5 המשפחה או התלמיד/ה של עצמית פנייה

 מפתנים בשישה החניכים לגבי שנאספו נתונים עם אחד בקנה עולים אלו נתונים כללי באופן
 נוער, לקידום והיחידה המבחן שירות הם הכלל מן יוצאים למחקר. המדגם את שמרכיבים נבחרים,

 ביוזמת נעשתה החניכים מרבית של הפנייתם שנבדקו. למפתנים בודדים נערים רק הפנו בפועל אשר
 שכמעט צוין ו-ד׳ ג׳ במפתנים במדגם: המפתנים בין שונות ישנה זה בנושא אחד. מגורם יותר

 של מעורבותו תוך רבות, )פעמים הוריהם פניית או עצמית פנייה בעקבות הגיעו החניכים מחצית
מיוזמתם. הגיעו מהחניכים בודדים שרק צוין ו-ה׳ ב׳ במפתנים ואילו אחר(, מקצועי גורם

 קבלת על המופקד פורום - השמה״ ״ועדת באמצעות בוצעה במדגם מהחניכים 64% של ההפניה
 כאמור, מהחניכים, שחלק מכיוון המיוחד. החינוך למסגרות תלמידים להפניית בנוגע החלטות

 המיוחד, החינוך ממסגרות ישירות הגיעו וחלקם הרגילה המערכת של מבתי-ספר למפתן הגיעו
 הממצאים (.24 לוח )ראה קבוצה לכל בנפרד ההשמה בוועדת התקיימו הדיונים אם לבחון הוחלט

 מהחניכים 77% לעומת הרגיל מהחינוך מהחניכים 54% הופנו השמה ועדת באמצעות כי מלמדים
המיוחד. מהחינוך
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)באחוזים( המיוחד החינוך של השמה ועדת באמצעות למפתן חניכים הפניית :24 לוח

 שהגיעו החניכים אחוז
השמה ועדת באמצעות

64 סה״ב
54 הרגיל מהחינוך שהגיעו חניכים
77 המיוחד מהחינוך שהגיעו חניכים

 כגון למפתן, מתאימים תלמידים של הצטרפותם לעידוד נוספות פעולות נעשות מהמפתנים בחלק
 מסוימים, ביישובים ו׳ כיתות לבוגרי סיורים (,reaching out) בקהילה מתאימים תלמידים איתור
 פתוחים ימים המיוחד(, ומהחינוך הרגיל מהחינוך )מחנכים המפנים הגורמים לנציגי סיורים

ועוד. מידע דפי הפצת ולהוריהם, לילדים להתנסות

במפתן חניכים קליטת ב.
 צוות על-ידי המבוצעות קבועות פעולות מספר חדש חניך קבלת כוללת (94%) המפתנים במרבית
 (.25 לוח )ראה המפתן בתוך אבחונים וביצוע הנער, עם ריאיון מפנה, מגורם מידע קבלת המפתן:

 מהמפתנים 71%וב- החניכים, כל או רוב לגבי המשפחה עם ריאיון גם מתקיים מהמפתנים 91%ב-
 גורם אצל לאבחון הפניה החניכים. כל או רוב לגבי הקודם מבית-הספר מידע קבלת של נוהל יש

בלבד. אחד במפתן החניכים מרבית לגבי מתקיימת חוץ

(N=34) )באחוזים( השונים במפתנים חדש חניך קליטת בעת פעולות ביצוע היקף :25 לוח

 לא
 מתבצעת

כלל

 מתבצעת
 למיעוט

החניכים

 מתבצעת
 לרוב

החניכים

 מתבצעת
 לכל

החניכים סה״כ הפעולה

- 3 97 100 הנער עם ריאיון
3 9 88 100 המפתן בתוך מבחנימ/אבחונים העברת
- 41 59 100 מפנה מגורם מידע קבלת
9 38 53 100 המשפחה עם ריאיון

29 32 39 100 קודם מבית-ספר מידע קבלת
47 50 - 3 100 חוץ גורם אצל לאבחון הפניה

 מהשאלונים 40%בכ- השונות. הקליטה פעולות את מבצע מי לציין גם התבקשו המפתנים מנהלי
 הראיונות מתבצעים המפתנים במרבית כי עולה שנתקבלו התשובות מן אך המנהל, פירט לא

 בחלק המנהל. בשיתוף כלל בדרך הטיפולי, הצוות על-ידי קודמים ממקורות המידע וקבלת
 והמדריכים. המורים בשיתוף הטיפולי, והצוות המנהל על-ידי הקליטה פעולות מבוצעות מהמפתנים

 הנעשים אבחונים והמורים. המנהל על-ידי או בלבד המנהל על-ידי התהליך נעשה אחדים במפתנים
המורים. על-ידי וברובם הטיפולי הצוות על-ידי בחלקם מבוצעים המפתן בתוך
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 המתבצעות נוטפות פעולות המפתנים ממנהלי רבים תיארו אלה, מקובלים להליכים מעבר
 עם אישית היכרות שיחת הטיפולי הצוות מקיים המפתנים במרבית הקליטה. תהליך במסגרת

 שמקבלים והמדריך המורה לבין הנער בין פורמלית אישית שיחה מתקיימת מפתנים ובשני החניך
 יותר, בוגרים חניכים על-ידי חדשים חניכים של ליווי הקליטה תהליך כולל מפתנים בשלושה אותו.

 כלל בפני החדש החניך הצגת ו/או המחנכת או המנהל על-ידי הקולטת הקבוצה הכנת - ובארבעה
 מפתנים ובשישה המסגרת, עם היכרות סיור צוין מפתנים בחמישה כיתתו. תלמידי או המפתן חניכי

 להתנסות", פתוחים "ימים בקיץ, קייטנה באמצעות הנקלטים החניכים של מוקדמת הכנה הוזכרה
 משפחות אצל בית ביקורי נערכים מפתנים בשני ועוד. והוריהם חניכים עם פגישה כיף", "ימי

ההיכרות. מתהליך כחלק החניכים

 מושם החניך. של מצבו על ובירור אבחון וכולל מקיף, הוא במפתן הקליטה שתהליך רואים אנו
 המסגרת לתפיסת בהתאם למפתן, החניך כניסת עם אבחונים והעברת מידע קבלת על רב דגש

 להרחיב ניסיון ישנו כי נראה מפתנים. במספר החניכים של הפרטניים לצרכים מענה לתת כמיועדת
בית. וביקורי המשפחה עם מפגש באמצעות המשפחתית לרמה גם הבירור את

במפתן הפעילות תחומי ג.
 המקצועיים הלימודיים, לצרכים מענה לתת שנועדה טיפולית חינוכית מסגרת הוא המפתן כאמור,

 העשרה כמו מטרות גם לראות ניתן המפתנים עובדי הציגו אשר המטרות בין חניכיה. של והרגשיים
ומקצועיות. חברתיות מיומנויות ופיתוח

ועבודה □1ליגזוד (1)
 במסגרת מתבצעים הלימודים בסדנה. ומעבודה מלימודים מורכבות במפתן העיקריות הפעילויות

 המיוחד החינוך מדיניות המורים. באחריות ונמצאים יחסית קטנות בקבוצות המיוחד החינוך
 מרבית. יחידנית והוראה הלימוד חומר של פרטנית התאמה חניך, לכל אישית תכנית בניית מחייבת

 עבודה או קבוצתית עבודה דרך כלל בדרך מתנהלת הלמידה פרטנית. עבודה על רב דגש יש ככלל,
פרונטלית. למידה מעט ויש אישית

 בשיטה הלמידה נעשית ו-ה׳ ג׳ א׳ במפתנים המדגם. מפתני בששת נבדקו ההוראה לארגון השיטות
 על- מתבצעת ההוראה ב׳ במפתן מקצוע. לכל מיוחד מורה יש לפיה תיכוניים בבתי-ספר המקובלת

 החניכים בהם מקצועות, לפי המאורגנים למידה מרכזי במסגרת הפועלים מקצועיים מורים ידי
 ברובה הלמידה ו-ו׳ ד במפתנים לרמתם. בהתאם פרטני סיוע מקבלים או לקבוצות מתחלקים

היסודיים. בבתי-הספר כמקובל כוללני אחד מורה עם מתבצעת הגדול

 תכנית זוהי היל״ה. תכנית גם מהמפתנים בחלק מתקיימת הרגילה הלימודית למסגרת בנוסף
 תעודה קבלת ושמאפשרת החינוך, במשרד נוער לקידום השירות על-ידי שפותחה מובנית, לימודים
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 לארבעה הוכנסה התכנית 12לימוד. שנות 10 או 9 ,8 סיום על החינוך משרד מסעם פורמלית
 בשני מאוד. נמוך הינו בתכנית שהשתתפו החניכים אחוז מהם בשניים אולם המדגם, ממפתני

 אחוז בסך־הכל ב׳(. )במפתן 44%ו- ו׳( )במפתן 32% הוא המשתתפים אחוז האחרים המפתנים
שבמדגם. המפתנים חניכי כלל מתוך 24% על עומד בתשנ״ו היל״ה בתכנית שהשתתפו החניכים

המפתנים. לכל הוכנסה טרם היל״ה תכנית ארגוניות, מסיבות 12

המנהלים. דיווח על מתבססים השונים התחומים בין וחלוקתן במפתן הפעילות שעות מספר על הנתונים 13

 בהתאם לחניכים הניתנים מענים מגוון ישנו במפתן, החניכים לכלל הניתנות לפעילויות מעבר
 בתחום פרטני וטיפול הלימודי בתחום מיוחדת עזרה נכללת אלו מענים בין המיוחדים. לצורכיהם

 נעשה הלימודי בתחום פרטני. באופן אלה מענים מתן היקף נבדק במדגם המפתנים בששת הרגשי.
 מקבלים מהחניכים )כחמישית המפתנים בששת החניכים מן 27% לגבי מיוחד פרטני בסיוע שימוש

 אותם מהמקרים ובחלק מתקנת, הוראה של סיוע מקבלים 10% ועוד מיוחד פרטני לימודי סיוע
 לימודי בסיוע השימוש בהיקף המפתנים בין הבדלים קיימים הסיוע(. סוגי שני את מקבלים חניכים
 מקבלים א׳ במפתן מהחניכים 41%ו- ד׳ במפתן מהחניכים אחוזים ושניים שישים מיוחד. פרטני
 מיוחד, פרטני לימודי סיוע מהחניכים שליש עד רבע מקבלים ו-ג׳ ב׳ במפתנים מיוחד. פרטני סיוע

 של שההיקף שייתכן בחשבון, לקחת יש בלבד. בודדים לחניכים כזה סיוע ניתן ו-ו׳ ה׳ ובמפתנים
בו. הנהוגות ההוראה לשיטות קשור במפתן הניתן המיוחד הפרטני הסיוע

 על מרכזי דגש מושם מקצועית, להכשרה אחרות מסגרות לעומת ייחודי: אופי בסדנה לעבודה
 החניך לקידום המטרות עבודה. הרגלי רכישת ועל אמיתית, יצרנית בעבודה מעשית התנסות

 מכונאות, מסגרות, נגרות, הן: במפתנים הנפוצות הסדנאות חניך. לכל יחידני באופן מותאמות
 לקוחות על-ידי שהוזמנו עבודות התלמידים מבצעים הסדנאות ברוב בילדים. וטיפול תפירה ספרות,
 בעבודה. להשקעתם בהתאם כלל בדרך כספי, בגמול זוכים והחניכים נמכרים התוצרים פרטיים.

הייצור. בחווית מההתנסות החניכים של הסיפוק תחושת בפנינו הודגשה במפתנים בראיונות

 זאת, עם המפתן. לגודל בהתאם מגמות, לשש שלוש בין קיימות במדגם המפתנים מששת אחד בכל
 הרווחת והמגמה ובמסגרות, בנגרות סדנאות קיימות המפתנים בכל המגמות. סוג מבחינת גיוון יש

 הן יותר ייחודיות מגמות וטבחות. רכב מכונאות הן אחרות נפוצות מגמות אופנה. היא לבנות
 מכינה. מעין המהווה "כוללנית", מגמה מתקיימת ד׳ במפתן ולאירוח. למלונאות למטפלות,

 נעשה במפתן שנה לאחר ורק שונים עבודות בסוגי החדשים החניכים מתנסים "הכוללנית" במגמה
אחרת. או זו מקצועית למגמה השיבוץ

 שעות 40 - בארץ המפתנים בכלל הפעולות כלל של לשבוע הממוצע השעות סך את מציג 26 לוח
 השעות מספר כללי באופן כי עולה שבמדגם המפתנים בששת המצב מבחינת לשבוע. פעילות

 בארץ המפתנים של הכללי השעות לממוצע מעל הינו במפתן החניך שוהה שבהן בשבוע הממוצע
 13היהודי(. שבמגזר במפתנים ארצי בממוצע שעות 41 לעומת המדגם במפתני בממוצע שעות 43)
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 מסך־כל בממוצע פעילות תחום לכל שמוקדשות השבועיות השעות אחוז את ג□ מציג 26 לוח
 כגון הרגש? בתחום טיפולית להתערבות המוקדש הזמן את כולל אינו הלוח השבועיות. השעות
 שטיפולים מכיוון קבוצתי, טיפול או הפסיכולוגית עם או היועצת עם סוציאלית, עובדת עם שיחות

 יובא זה מסוג טיפולים על מידע החניכים. של השוטפת לפעילות במקביל כלל בדרך ניתנים שכאלה
בהמשך.

 המוקדשות השבועיות השעות מסך ממוצע ואחוז למפתן לשבוע ממוצע פעילות שעות סך :26 לוח
המנהלים דיווח פי על מגזר, לפי שונים, בתחומים לפעילויות

ערבי מגזר יהודי מגזר סה״כ

4 30 34 מפתני□ סה״כ
36 41 40 לשבוע ממוצע שעות סן

100 100 100 )באחוזי□( מים1תח לפי ת1השע התפלגות
55 43 45 בסדנאות עבודה
31 36 35 עיוניים לימודים

5 10 9 חוגים
8 8 8 אחרת חינוכית פעילות
1 3 3 גדנ״ע

 בסדנה המקצועית לעבודה במפתן מוקדש ביותר הגבוה השעות מספר מהלוח, לראות שניתן כפי
 של מזמנו בממוצע 80% בסך־הכל, בממוצע(. מהזמן 35%) העיוניים ללימודים ולאחריו (45%)

 8% לחוגים, מוקדשים מהזמן בממוצע אחוזים תשעה ולעבודה. ללימודים מוקדשים במפתן החניך
 ופעילות תפילה התנדבות, חינוך, שעות כגון אחרות, חינוכיות לפעילויות מוקדשים מהזמן בממוצע
 לעבודה לימודים בין הזמן של זו חלוקה גדנ״ע. לפעילות מוקדשים בממוצע מהזמן 3%ו- חברתית,

 כישלונות חוו אשר אלו, לחניכים וכי שיקומי ערך יש לעבודה כי המפתנים של בתפיסה קשורה
מעשית. עבודה באמצעות מתקנות חוויות לתת צריך העיוניים, הלימודים בתחום רבים

 נמצאו אך לקטנים, גדולים מפתנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא הכללית הזמן בחלוקת
 הממוצע השבועיות השעות סך הערבי. במגזר למפתנים היהודי במגזר המפתנים בין הבדלים

 כי לראות ניתן כמו-כן היהודי. במגזר במפתנים מאשר שעות בחמש נמוך הערבי במגזר במפתנים
 בסדנאות לעבודה שעות יותר מוקדשות הערבי במגזר במפתנים היהודי, במגזר המפתנים לעומת
עיוניים. ללימודים שעות ופחות

המפתנים בין וההבדלים במדגם, המפתנים בששת גם נבדקה השונות הפעילויות בין הזמן חלוקת
35% )בין עיוניים לימודיים נושאים על דגש מושם ו-ה׳ ג׳ א׳ במפתנים שונים. דפוסים על מלמדים

מפתנים מהזמן(. 40%ל- 30% )בין יותר מצומצם זמן מוקדש בסדנה לעבודה ואילו מהזמן( 38%ל-
מזמנם 50% מעל לה ומקדישים בסדנה העבודה על יותר רב דגש זאת, לעומת שמים, ו-ר ד׳ ב׳,
ההבדלים במפתן. השהות מזמן 30% עד מוקדש העיוניים שללימודים בעוד במפתן החניכים של
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 למנהלי שיש הרבה האוטונומיה את משקפים השונות הפעילויות בין הזמן בחלוקת המשמעותיים
לחניכים. התכנית בקביעת המפתנים

 הודגשה עמם בראיונות הפיקוח. מגורמי התקבל המפתנים של המקצועית הגישה על אחר מבט
 כי חששות הובעו אולם, לילדים. וחום אישי יחס המעניקות תומכות כמסגרות המפתנים ייחודיות

 הדעה הועלתה ובסדנה. בכיתה בלימודים החניכים של הישגיהם קידום חשבון על לעתים בא הדבר
 ושימוש ללימודים יותר רבות שעות הקדשת באמצעות בכיתה העיוניים הלימודים את לתגבר שיש

 את לחזק גם הוצע סיום. למבחני יותר רבה לב ותשומת יותר, מתקדמות דידקטיות בשיטות
 שימוש יותר, מתקדם ציוד הכנסת הסדנאות, מגוון הגדלת על-ידי בסדנה המקצועיים הלימודים

 החניכים הבאת וכן התיאורטית, המקצועית בלמידה גם יותר מתקדמות דידקטיות בשיטות
מוכרות. ותעודות פורמליים להישגים

חוגי□ (2)
 שונים תחומים של והרחבה העשרה מהווים החוגים במפתנים. השונים החוגים את מפרט 27 לוח

 במרבית לליבם. הקרובים בתחומים להתמקד לחניכים ומאפשרים העיונית, במסגרת הנלמדים
 בעשרה כלל, חוגים מופעלים לא (12%) מפתנים בארבעה שונים. חוגים מופעלים (88%) המפתנים

 מפתנים ובשישה חוגים, 6-4 מופעלים (41%) מפתנים 14ב- חוגים, 3-1 מופעלים (29%) מפתנים
חוגים. 10-7 מופעלים (18%)

וסוגיהם במפתנים המופעלים החוגים מספר :27 לוח

המפתנים סה״כ

באחוזים במספרים החוג

100 34 סה־כ
במפתן: הקיימים גים1ח מסי

12 4 0

29 10 3-1

41 14 6-4

18 6 10-7

במפתבים" החונים גי1ס
68 23 ספורט

59 20 אומנות

44 15 העשרה

18 6 טבע

44 15 ואחרות מקצועיות מיומנויות לרכישת חוגים

מסוים מסוג אחד מחוג יותר מופעל מהמפתנים בחלק *
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 העשרה חוגי ומוזיקה(, דרמה )צילום, אומנות ומחול, ספורט מגוונים: בנושאים עוסקים החוגים
 מיומנויות המקנים וחוגים קק״ל(, סיור, )הישרדות, טבע ועוד(, אנגלית, מנהיגות, כללי, ידע )מחשב,

 למצוא ניתן המיוחדים החוגים בין ראשונה(. עזרה נהיגה, בית, כלכלת )ספרות, ואחרות מקצועיות
 ועיצוב קול פיתוח חוג מנהיגות, בנושא חוג קרקס, חוג נהיגה, ללימוד חוג סוסים, על לרכיבה חוג

חזותי.

 מהמפתנים(, 68%ב- )מופעלים ביותר הפופולריים הם לסוגיהם ספורט חוגי כי מהלוח לראות ניתן
 44%) מקצועיות ומיומנויות העשרה חוגי (,59%) אומנות חוגי ביותר הגבוהה בשכיחות ואחריהם

 מספר קיים הגדולים במפתנים כצפוי, בלבד. בודדים במפתנים המועברים טבע וחוגי מהמפתנים(
 ובאחרים חוגים כלל אין הקטנים מהמפתנים בחלק יותר. רחב במגוון חוגים של יותר גדול

מעטים. חוגים רק מתקיימים

 במרבית בארץ. המפתנים במרבית מאשר חוגים של יותר רב מספר מתקיימים המדגם במפתני
 עם ויותר. חוגים שבעה מתקיימים מהם ובשלושה יותר, או חוגים חמישה מתקיימים המפתנים

 לפעילות המוקדשות השבועיות השעות במספר רבה שונות ישנה שבמדגם המפתנים בין זאת,
 מיוחדות. ותכניות גדנ״ע, גופני, חינוך חינוך, שעות כגון אחרים, חינוכיים־חברתיים ובנושאים בחוגים
 זו לפעילות רב זמן מקצה א' מפתן במדגם. השונים במפתנים שעות 15ל- 7 בין נע השעות מספר

 החינוך מזמן כרבע זו לפעילות מוקצה ו-ה׳ ד׳, ג', במפתנים גם הפעילות. משעות 36%כ- -
 במפתנים מאשר חוגים יותר יש הגדולים במפתנים כאן גם הכללית, לתמונה בדומה במסגרת.
חוגים. של רב מספר מתקיימים שבו קטן מפתן בהיותו דופן יוצא הינו ו׳ מפתן כי אם הקטנים,

מיוחדות תכניות (3)
 נושאים על החניכים עם לעבוד מובנית דרך מהוות במפתנים המופעלות המיוחדות התכניות

 והחברתי הרגשי בתחום התכניות קוגניטיביות. יכולות פיתוח ועל וערכיים, רגשיים חברתיים,
 בדרך ומסוכנת. שולית התנהגות ובמניעת חברתיים בכישורים בין־אישית, בתקשורת בעיקר עוסקות

 המדריכים, ועם המורים עם בשיתוף היועצת על-ידי או הסוציאלית העובדת על-ידי מועברות הן כלל
בהתאם. שהוכשרו המדריכים ו/או המורים על-ידי מועברת התכנית מסוימים במקרים אך

 רבה תרומה להיות עשויה והחברתי הרגשי בתחום במפתן המופעלות המיוחדות התכניות לכלל
 ולמדריכים למורים מספקות התכניות הפעלת לקראת ההשתלמויות המסגרת. של הטיפולי לאופי
 מספר קיימות בנוסף, ממילא. מוגבלות ששעותיו הטיפולי לצוות לסייע יכולים אשר טיפוליים, כלים

בבית-הספר. הלמידה למערכת וחיזוק גיבוי הנותנות הקוגניטיבי בתחום מיוחדות תכניות

 מפתנים 15ב־ בארץ. השונים במפתנים המופעלות המיוחדות התכניות מגוון את מתאר 28 לוח
 (,29%) שתיים או אחת תכנית מופעלות מפתנים בעשרה מיוחדת, תכנית אף מופעלת לא (45%)

 ביותר הנפוצות התכניות מיוחדות. תכניות ארבע עד שלוש מופעלות (26%) מפתנים ובתשעה
אלימות", נגד "אני לסם", "לא )חל״ס(", סמים ללא "חיים (:41%) מניעתיים בנושאים עוסקות
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 38%ב- )המופעלות והבין־אישי הרגשי בתחום תכניות גם נפוצות בדרכים. וזהירות מיני" "חינוך

 18%ב- מופעלות החברתי בתחום תכניות עצמי". ו״בכוחות הקסם" "מעגל ובהן: מהמפתנים(,

 צעירים", "יזמים חיים", "כישורי החברה", במבוכי נוער "בני כמו: תכניות וכוללות מהמפתנים
 העשרה למצוא ניתן הקוגניטיבי בתחום התכניות בין בוגרים. וקבוצת גיוס" "לקראת חיים", "כישורי

פתרון". לי ו״יש טכנולוגית, חשיפה אינסטרומנטלית,

וסוגיהן במפתנים המופעלות המיוחדות התכניות מספר :28 לוח

זה בתחום תכנית מופעלת בהם המפתנים

באחוזי□ סה״כ במספרים סה״כ

במפתן המתקיימות מיוחדות תכניות מסי
45 15 0
29 10 2-1
26 9 4-3

תחומי□" לפי במפתני□ המיוחדות התכניות התפלגות
41 14 מניעה
38 13 הרגשי בתחום
18 6 החברתי בתחום
12 4 הקוגניטיבי בתחום

המניעה בתחום או החברתי בתחום אחת מתכנית יותר מופעלת מפתנים במספר *

 חינוכית לטכנולוגיה המרכז של עצמי" "בכוחות התכנית היא במפתני□ מאוד פופולרית תכנית
 של התכנים המחשת לצורך כאן מובא ומטרותיה, יעדיה זו, תכנית של קצר תיאור )מט״ח(.
 את מכינה היא ההתבגרות. לגיל התמודדות כישורי לפתח נועדה התכנית המיוחדות. התכניות

 אופטימיות וגישות כלי□ לרכוש להם ומאפשרת החינוכית, במסגרת אפקטיבי לתפקוד המתבגרים
 בכישורי לשיפור להביא נועדה התכנית שונים. בשלבים בפניהם העומדות ולמשימות לחיים

 התנסות על הוא בתכנית הדגש חיובית. תמיכה כקבוצת הכיתה ולגיבוש הבין־אישית התקשורת
 משחקי כגון בטכניקות, שימוש עושים בתכנית ובצוותים. בזוגות משימות באמצעות חווייתית

 עצמית מודעות פיתוח כוללים: המרכזיים התכנים בקבוצה. ודיונים שיחות וכן אירוע וניתוחי תפקיד
 של כיזם הצעיר )האדם היזמי" ה״אני פיתוח החברתי", "האני פיתוח החלטות, קבלת ומיומנות

 ושיווק בחיים חדשה מסגרת בחירת - לחיים״ ל״יציאה והכנה בחיים ולשינויים למעברים הכנה חייו(
עצמי.

 לחיי הבוגרים הכשרת החברתי: בתחום המטרות ולמימוש לביטוי מסייעות המיוחדות התכניות
 אף מתקיימת לא מהמפתנים 45%ב- זאת, עם נורמטיבי. באופן בחברה ושילוב□ בחברה היומיום

מיוחדת. תכנית
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 בכלל מאשר המדגם במפתני יותר הרבה נפוצות המיוחדות התכניות כי גם מראים המחקר ממצאי
 ביותר הנפוצות הן הרגשי בתחום מיוחדות תכניות כי עולה, התכניות סוג בבחינת המערכת.

 50%ב- נפוצות: היו המניעה תכניות גם המפתנים(. בכלל 38% לעומת במדגם 66%) המדגם במפתני

 המדגם ממפתני 33%ב- קיימות החברתי בתחום תכניות המפתנים. מכלל 41%וב- המדגם ממפתני
 מכלל 12%)וב- המדגם בלבדממפתני 16%ב- הקוגניטיבי בתחום ותכניות המפתנים( מכלל 18%)וב-

המפתנים(.

 המיוחדות. בתכניות השתתפו אשר במדגם מהמפתנים אחד בכל החניכים שיעור מהו גם בדקנו
 מגיע ו-ה׳ ג׳ במפתנים כלשהי. מיוחדת בתכנית השתתפו המפתנים בששת מהחניכים 62% כי עולה

 בקירוב מהחניכים 50% משתתפים ו־ר ד׳ א׳ במפתנים ואילו 90%ל- המשתתפים החניכים שיעור
מיוחדות. תכניות התקיימו לא ב׳ במפתן המיוחדורנ. בתכניות

לחניכים אישיות תכניות ד.
 לצרכיו המותאמת תלמיד, לכל )תח״י( כתובה יחידנית חינוכית תכנית להכין מחויבים המפתנים
 מטרה לעצמה השמה במסגרת מדובר כי ראינו, ואמנם מיוחד. חינוך מחוק כמתחייב ולכישוריו,

 בהתייחסות והדוגלת צרכים, מגוון ובעלת הטרוגנית אוכלוסייה של הצרכים למכלול להיענות
זה. בנושא הממצאים את מציג 29 לוח פרטנית.

 בהכנת המעורבים הגורמים לחניכים, כתובות אישיות תכניות מוכנות שבהם מפתנים :29 לוח
,שלהן העיקריים והנושאים התכניות

מפתנים סה״כ

באחוזים . במספרים

סוציאלית(. עובדת ו/או )יועצת טיפולי צוות יש שבהם במפתנים *

100 33 סה״כ
41 14 החניכים לרוב/כל כתובה אישית תכנית הכנת
38 12 מהחניכים למיעוט
21 7 כתובות תכניות אין

100 27 כרמבה: תכנית יש א□
93 25 מורה מעורב גורם
67 18 מדריד
59 16 טיפולי* צוות
52 14 מנהל
33 9 החניך

93 25 לימודים עיקריים נושאי□
63 17 רגשי
59 16 הרגלים
52 14 עבודה

ר 2 אחר
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 38%ב- לרובם, או החניכים לכל כתרבות אישיות תכניות מכינים מהמפתנים 41%ב- הצוות אנשי

 מהחניכים. אחד לאף אישיות תכניות נכתבות לא מהמפתנים 21 רב-% מעטים, לחניכים מהמפתנים
 מזדמנת אישית התייחסות יש לכולם אישיות תכניות נכתבות לא בהם במפתנים גם כי לשער ניתן

 קודם עוסקות האישיות התכניות עמם. העבודה תהליך של פורמלית והבניה תכנון אין אך לחניכים,
 בהקניית מהמפתנים(, 63%) הרגשי בתחום ולאחריו מהמפתנים(, 93%)ב- הלימודים בתחום כל

 בתכניות מופיעים בנוסף, מהמפתנים(. 52%)ב- העבודה ובתחום מהמפתנים( 59%) הרגלים
 בתחומים האישיות התכניות של שההתמקדות לראות ניתן ומשפחה. חברה רווחה, נושאי האישיות

המסגרת. של הכוללנית התפיסה את משקפת אלה

 שבהם מהמפתנים 93%)ב- המורים של היא האישיות התכניות בכתיבת ביותר הגבוהה המעורבות
 לחניכיהם, אישיות תכניות בכתיבת המדריכים מעורבים מהמפתנים 67%ב- אישית(. תכנית מכינים

 מהמפתנים 37%וב- המנהלים, מעורבים מהמפתנים 52%ב- היועצים, מעורבים מהמפתנים 44%ב-
 הנכתבת האישית בתכנית מעורבים עצמם החניכים חלק. בכך לוקחים הסוציאליים העובדים

 בקנה עולה למורים, יחסית המדריכים, של יותר הנמוכה המעורבות מהמפתנים. 33%ב- למענם
 האישיות. התכניות במסגרת המקצועית וההכשרה העבודה בתחום יותר המועט העיסוק עם אחד

 מעורב הטיפולי שהצרות למרות הרגשי לנושא רבה התייחסות האישית בתכנית יש זאת, לעומת
מהמפתנים. בחלק רק התכניות בכתיבת

החניכים עם הצוות קשרי ה.
 צוות שבין מתמשכות אינטראקציות באמצעות מתבצעת במפתנים והשיקומית החינוכית העבודה
 שוהה הוא איתם ומדריך, מורה עם ואינטנסיבי שוטף במגע נמצא חניך כל החניך. לבין המפתן

 לבין והמדריך המורה שבין היחסים ביומו. יום מדי שערת מספר במשך קטנה קבוצה במסגרת
 בתחומים במיוחד החניך, התנהגות לשינוי בנוגע המפתן מטרות בהשגת מרכזי כלי מהווים החניך

 ואף חברתית; והתנהגות למסגרת, הסתגלות לימודיות, משימות וביצוע לימודיות התנהגות כמו
 של קיומם הוזכרו החניכים עם בראיונרת תוקפנית. התנהגות של ובעירת סדיר ביקור כמו בתחומים

 צוות ואנשי המנהל עם גם ולעתים המדריכים, המורים, עם הצוות, עם וחמים אישיים יחסים
אחרים.

 קשר נוצר בה המידה לגבי והמדריכים המורים הערכת על נתונים נאספו במדגם המפתנים בששת
 כי העריכו הצוות אנשי כי לראות ניתן 30 בלוח "1שבטיפולם. מהחניכים אחד כל עם קרוב רגשי
 קשר נוצר מהחניכים 73% עם מסוימת: במידה לפחות החניכים, מרבית עם קרוב רגשי קשר נוצר
 שיעור המקצועי. המדריך עם קרוב רגשי קשר נוצר מהחניכים 78% ועם המורה, עם קרוב רגשי

 מהחניכים(, 42%) המדריכים דיווח לפי יותר גבוה רבה במידה קרוב רגשי קשר נוצר עמם החניכים
 החניכים של יותר הממושכת מהשהות נובע שההבדל וייתכן (,32%) המורים דיווח לפי מאשר

השונות. במסגרות העבודה באופי משוני או המורים, עם בכיתות מאשר המדריכים עם בסדנאות

למחקר. השנייה השנה בתחילת השנייה, הבדיקה בעת נאסף זה מידע 14
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)באחוזים(* מפתן לפי החניכים, עם קרוב רגשי קשר יצירת על והמדריכים המורים דיווח :30 לוח

ו׳ ה' ד ג׳ ב׳ ,א סה״כ

48 100 68 55 62 33 366 (N) החניכים מסי

28 39 23 38 34 27 32 רבה במידה רה:1המ עם קרוב רגשי קשר נוצר
במידה

42 39 33 43 48 50 41 מסוימת

20 44 54 49 27 55 42 רבה במידה המדחן: עם קרוב רגשי קשר נוצר

במידה
49 28 29 33 57 20 36 מסוימת

אחד לפחות עם קרוב רנשי קשר נוצר
35 55 66 58 45 42 52 רבה במידה המדחן(: או )המורה הצוות מאנשי

 "במידה כללו אחרות קטגוריות רבה". "במידה קשר יצירת על דווח שלגביהם חניכים מציגים האחוזים *
מסוימת". "במידה או לא" "בכלל או מועטה"

 כלשהו צוות איש עם רבה" "במידה קרוב רגשי קשר יצירת על נמסר (,52%) החניכים כמחצית לגבי
 הצוות מאנשי אחד עם קרוב קשר היעדר מהמקרים שבחלק שמלמד דבר המדריך, או המורה -

 חשובה משמעות זה לנתון החניך. עם במגע שנמצא השני הצוות איש עם קרוב בקשר מפוצה
 השלכות יש שלכך וייתכן הצוות, הערכת פי על חזק רגשי מקשר נהנו לא החניכים כמחצית נוספת:

עליו. ולהשפיע לנער לסייע הצוות יכולת על

 של במיוחד הגבוה השיעור בולט זה. בנושא המפתני□ בין רבה שונות נמצאה כי לציין, מעניין
 רבה". "במידה קרוב קשר נוצר כי הצוות מאנשי אחד העריך שלגביהם (,66%) ד' במפתן חניכים

 להעיר ראוי זאת, עם חזק. רגשי קשר נוצר עמם חניכים של גבוה שיעור נמצא ו-ה׳ ג׳ במפתנים גם
 באותה נחוץ הדבר אין החניך עם קרוב קשר יצירת לגבי שגם ייתכן אחרים, מענים לגבי כמו כי

ונערה. נער לכל מידה

במפתן המתבצעת הטיפולית העבודה .1
 הצוות אנשי את שאלנו מי, ועל-ידי המפתן לחניכי ניתנות טיפוליות התערבויות אלו לבדוק בניסיון

 ומשפחותיהם. החניכים עם בעבודתם משתמשים הם עבודה שיטות באלו המפתנים בכל הטיפולי
 החניכים: עם אישיות שיחות היא הטיפולי הצוות חברי בקרב ביותר הרווחת העבודה צורת כי נמצא

 פעם לפחות אחרים 27%ו- יום כל חניכים עם אישיות שיחות מקיימים הטיפולי הצוות מאנשי 67%
 הטיפולי הצוות מאנשי 54% על-ידי נעשית תלמידים עם קבוצתית עבודה (.94% )סה״כ בשבוע
כלל. זאת עושים אינם מהם 13% אך לשבוע, אחת לפחות

 בחמישית כי נמצא כזכור, המפתנים. בכלל המתבצעת הטיפולית העבודה את מתאר 31 לוח
 מהמפתנים בחלק פרטניות. טיפוליות התערבויות כלל ניתנות ולא טיפולי צוות אין מהמפתנים
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 68%) המפתנים במרבית ביניהן. חפיפה ואין השנייה על-פני אחת התערבות הטיפולי הצוות מבכר
 62%ב- ניתן חד-פעמי אישי ייעוץ רבים, לחניכים טווח קצר- פרטני טיפול ניתן מהמפתנים(

 האלה הטיפולים כל שלא לציין יש מהמפתנים. 59%ב- ניתן ארוך־טווח פרטני וטיפול מהמפתנים
 רגשיים נושאים על הכיתה עם והעבודה הקבוצתי הטיפול כי לציין מעניין החניכים. לכל נועדו

 לטפל וחסכונית יעילה דרך להיות עשויה שזו למרות בלבד, המפתנים בכמחצית מתקיימים
 ניהול ועל-ידי ולמדריכים למורים למנהל, ייעוץ באמצעות גם טיפולית עבודה לבצע ניתן בחניכים.

 ב מתבצע הטיפולי הצוות אנשי על-ידי המפתן למנהל ייעוץ בקהילה. טיפוליים גורמים עם קשר
 מתבצעים חוץ גורמי עם והקשר המפתן צוות לחברי הייעוץ בשבוע. פעם לפחות מהמפתנים 61%

מהמפתנים. 83%ב- בשבוע פעם לפחות

במפתנים המתבצעת הטיפולית* העבודה סוגי :31 לוח

מפתנים סה״כ

באחוזים במספרים הטיפול סוג

100 34 סוז״כ

68 23 פגישות( כחמש )עד קצר-טווח פרטני טיפול
62 21 חד-פעמי אישי ייעוץ
59 20 פגישות( חמש )מעל ארוך־טווח פרטני טיפול
56 19 קבוצתי טיפול
44 15 הכיתה כלל עם רגשיים נושאים על עבודה

ופסיכולוגית. יועצת סוציאלית, עובדת הטיפולי: הצוות אנשי כל על־ידי מתבצעת הטיפולית העבודה *

 בתחום ישיר טיפול כי למדנו במדגם, המפתנים בששת החניכים עם העבודה על שנאסף ממידע
 העובדת או היועצת על-ידי זה טיפול ניתן המקרים במרבית מהחניכים. לשני-שלישים ניתן הרגשי

 שלושה- ב׳, במפתן מהחניכים 49% ה׳, במפתן מהחניכים 36%ל- ניתן זה מסוג טיפול הסוציאלית.
 ברור קשר שאין רואים אנו ו-ר. ד׳ במפתנים מהחניכים 90%ו-ג׳ול- א' במפתנים מהחניכים רבעים

 במפתן למשל, במפתן. הקיים הטיפולי האדם כוח היקף לבין זה סיוע המקבלים החניכים שיעור בין
 מהחניכים, 95%ל- ישיר טיפול מתן על דווח בלבד, משרה חצי על מתבסס הטיפולי הצוות בו ד׳,

 הרבה נמוך לשיעור ניתן ישיר טיפול אולם יותר, רב הטיפולי הצוות היקף ו-ה' ב' במפתנים ואילו
 באופי טמון אלו לפערים הסבר כי ייתכן ה׳(. במפתן 36%ו- ב׳ במפתן 49%) מהחניכים יותר

 עשוי לפערים אחר הסבר "טיפול". להגדרת שונה ומהתייחסות השונים במפתנים הניתן הטיפול
 עזר כוח או למפתן מחוץ טיפוליים גורמים על-ידי מהחניכים לחלק ניתן שהטיפול מכך לנבוע

סטודנטים(. )למשל,

החניכים משפחות עם עבודה ז.
 כחלק הילד אל להתייחס האם היא נוער ובבני בילדים המטפלים בפני העומדת מרכזית סוגייה

 מבטאים רבים במקרים עצמה. בפני העומדת אישיות כאל או שלו המשפחתית מהמערכת
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 הסבל מפני עליו ולהגן ההורי החסך על אותו לפצות כדי לילד הניתן ככל להעניק רצון המטפלים
 הרבה החשיבות את המדגישה המקצועית התפיסה היום מקובלת זאת, עם במשפחה. לו הנגרם

 החינוכית. במסגרת לילדם הקורים לשינויים לשותפים ובהפיכתם ההורים מעורבות על שבשמירה
 מהם רבים ביותר: קשה מהחניכים רבים של המשפחתי הרקע כי ציינו החניכים מאפייני על בפרק
 מהחניכים כשליש של הוריהם דיור. ומבעיות כלכלית ממצוקה סובלים חד-הוריות, במשפחות חיים

 להקשות עלולים יחדיו הללו הנתונים כל כלשהי. ממוגבלות או חברתי בתפקוד מבעיות סובלים
 הצורך את תוקף במשנה מעלים זאת ועם ההורים, עם פעולה בשיתוף לעבוד האפשרות על מאוד עד

 העשויות להשלכות רבה למודעות ביטוי ניתן והצוות, המפתנים מנהלי עם הפתוחים בראיונות בכך.
 לא המשפחות עם העבודה אם אף החניכים, של תפקודם על המשפחה בתפקוד לבעיות להיות
המפתן. של מרכזי כיעד צוינה

 אמצעי החניכים. הורי עם הקשר במסגרת המפתן על-ידי המתבצעות הפעולות את מתאר 32 לוח
 שניתן כפי החניך. בבית המפתן צוות של וביקורים במפתן ההורים ביקורי הם ביותר הנפוצים הקשר
 עם פרטניות שיחות (,91%) הורים אסיפות מתקיימות המפתנים של המכריע ברוב מהלוח, לראות

 משפחות אצל בית ביקורי וכן (,88%) החניך של מצבו לגבי מידע לקבלת או מידע למסירת ההורים
 53%ב- מתקיימות מיוחד אירוע לרגל או משבר בעת ההורים עם שיחות (.85%) החניכים

(.16%) מהמפתנים בלבד קטן בחלק מתרחש בהורים ישיר טיפול מהמפתנים.

המבצע והגורם השונים במפתנים ההורים עם הקשר במסגרת המתבצעות השונות הפעולות :32 לוח

 שבהם מפתנים
 לגבי הפעולה מתבצעת

רובם או החניכים כל

באחוזים במספרים הפעולות

91 29 הורים אסיפות
88 30 החניך של מצבו לגבי מידע למסירת/קבלת ההורים עם פרטניות שיחות
85 28 בית ביקור
53 18 מיוחד אירוע לרגל או משבר בעת ההורים עם שיחות
16 5 בהורים ישיר טיפול

100 26 *טיפולי צוות הקשר: את המקיים הגורם
97 33 מנהל
94 32 מדריכים
91 31 מורים
18 6 לאומי שירות מתנדביס/בנות

יועצת(. ו/או סוציאלית )עובדת טיפולי צוות יש שבהם המפתנים מתוך *
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 על מצביעה שבמדגם המפתנים בששת החניכים כל של הוריהם עם שהתקיימו הפעילויות בדיקת
 - ביותר השגרתית הקשר צורת (.33 לוח )ראה החניכים מרבית של הוריהם עם קשר שקיים כך,

 הורים עם אישיות שיחות מהחניכים. 63% של הוריהם עם התקיימה - הורים אסיפת במסגרת מפגש
 56% של בבתיהם התקיימו בית וביקורי מהחניכים שני-שלישים של הוריהם עם התקיימו

 כרבע של הוריהם עם התקיימו מיוחד אירוע לרגל או משבר בעת ההורים עם שיחות מהחניכים.

 נעשה הקשר שניהול נראה החניכים. ממשפחות בלבד 4%ל- ביחס נעשה ישיר טיפול מהחניכים.
 התקיים לא השנה כי במפורש צוין מהחניכים 6% לגבי רק מסוימת. גמישות תוך שונות, בצורות

להורים. המפתן צוות בין קשר כלל

 ולפי הפעילות סוג לפי האחרונה, השנה במשך משפחתם עם קשר קיים שהמפתן חניכים :33 לוח
** )באחוזים(*, מפתן

ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ סה״כ

46 97 61 50 63 27 344 (N) החניכים מספר
41 64 85 84 33 70 63 הורים אסיפת
63 62 92 66 60 44 66 אישית שיחה
39 45 80 40 70 67 56 בית ביקור
24 31 10 26 30 15 24 משבר בעת התערבות

2 1 5 2 26 4 במשפחה טיפול
9 2 5 4 10 11 6 המשפחה עם קשר קוים לא

 שלגביהם החניכים שיעור את מבטאים האחוזים תשנ״ו. שנת בסוף במפתן שלמדו החניכים כלל מתוך *
 אינם האחוזים כן ועל חניך אותו לגבי אחידות פעילויות צוינו רבים במקרים פעילות. של סוג כל נעשה

.100%ב־ מסתכמים
המדריך. או המנהל או הטיפולי הצוות איש הצוות: כלל של לקשר מתייחסים הנתונים **

 עם קשר מתקיים ד במפתן כי לראות, ניתן מפתן כל של הספציפית התמונה על בהסתכלות
שונים. באמצעים מאוד רחב בהיקף ההורים

 במפתן, הנער מצב לגבי ועדכונים מידע העברת לצורך בעיקר הוא ההורים עם הקשר הנראה, כפי
 על מלמדים הנתונים זאת, עם המשפחתית. במערכת לשינוי להביא במטרה טיפולי קשר זה ואין
 ממצאי למשל, רגילות. חינוכיות במסגרות מקובל מאשר המשפחות עם יותר רחב בהיקף קשר

 בבתי-ספר הכוון בכיתות המשובצים חלשים תלמידים של הוריהם עם מורים פעילות על מחקר
 קשר יש כי אם מהמשפחות, 20%מ- פחות אצל בית ביקורי ביצוע על מלמדים מקיפים, תיכוניים

 בתחום המפתנים חניכי צורכי זאת, עם (.1997 כהן )ראה החניכים כל כמעט של הוריהם עם כלשהו
 העבודה על הנתונים מרכזיים. טיפוליים יעדים למסגרת ואף במיוחד, רבים המשפחה עם היחסים

 בחלק המשפחות. עם העבודה בתגבור הצורך לגבי חשובות שאלות מעלים המשפחות עם
 על-ידי במקביל נעשית זו שעבודה משום למשפחה ישיר טיפול ניתן שלא להניח סביר מהמקרים,

 מהעומס לנבוע יכולים טיפול מתן אי או המשפחה עם פעילות היעדר אחרים במקרים חוץ. גורם
בזמנו. השימוש של עדיפויות וסדרי העובד על המוטל
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x חוץ גורמי עם עבודה
 מהנערים רבים כי למדנו בלבד. המסגרת בכותלי מסתיימים אינם המפתן של העבודה דהליכי

 שירותים עם משולבת עבודה מהמפתן הדורש דבך רבים, שירותים עם בקשר נמצאים ■המשפחות
 קהילה בשירותי להיעזר המסגרת את מחייבים המגוונים וצרכיה האוכלוסייה של מורכבותה אלו.

 ועבודה שוטף קשר מחייבת המפתן של הרב-מוסדי והמימון הפיקוח מסגרת בנוסף, :וספים.
 בקשר, עמם נמצאים המפתנים מנהלי אשר הגורמים יתוארו להלן רבים. מטה גורמי עם משותפת
 המנהלים מרבית כי נראה כללי, באופן (.34 לוח )ראה דיווחם פי על איתם המגעים תדירות

 ביותר האינטנסיביים הקשרים בחודש. פעם לפחות של בתדירות רבים גורמים עם קשר הקיימים
 מפקחים ועם המקומית, ברשות סדיר, ביקור מחלקת כולל והחינוך, הרווחה מחלקות עם הם

 הנהלת עם קשר בשבוע(. פעם לפחות מהמנהלים 35%כ- )אצל והרווחה העבודה משרד מטעם
 עם הקשר גם וכך בחודש, פעם לפחות (81%) המנהלים מרבית אצל מתקיים נוער לשיקום השירות
 עם קשר כלל אין מפתנים בשני כי לציין מעניין מהמקרים(. 76%)ב- החינוך משרד מטעם המפקח

החינוך. משרד מטעם מפקח

 (N=34) המנהלים דיווח פי על השונים, במפתנים הקשר ותדירות חוץ גורמי עם קשר :34 לוח
')באחוזים(

הקשר תדירות
פחות לפחות לפחות לפחות

בכלל 6ב- מפעם 6ב- פעם פעם פעם
לא חודשים חודשים בחודש בשבוע סה״כ הגורם

רווחה: גורם׳
- 3 16 68 13 100 נוער לשיקום השירות הנהלת

העבודה משרד פיקוח
- 3 6 53 38 100 והרווחה

ברשות רווחה מחלקת ־
־ 3 15 52 30 100 המקומית

13 6 45 26 10 100 מבחן שירות

36 7 20 17 20 100 במצוקה* לנערה יחידה
חינוך גורם׳

6 - 18 67 9 100 החינוך משרד פיקוח
ברשות חינוך מחלקת

7 9 15 33 36 100 המקומית
3 ־ 18 40 39 100 סדיר ביקור מחלקת

16 19 32 10 23 100 חינוכי פסיכולוגי שירות
3 14 14 45 24 100 נוער לקידום יחידה

אחר:
18 3 35 35 9 100 צה״ל
23 13 13 35 16 100 פרטיים מעסיקים

כלל. בנות אין או בנות, מאוד מעט יש מהמפתנים בחלק *
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 כלל קשר חוסר לבין (23%) לפחות בשבוע פעם בין נע הפסיכולוגי-חינוכי השירות עם הקשר תדירות
 מפעם )פחות יחסית נמוכה בתדירות המפתנים במרבית מתקיים המבחן שירות עם קשר (.16%)

 מהמפתנים בחלק כי לזכור יש אולם יחסית, מועט הוא במצוקה לנערה היחידה ע□ הקשר בחודש(.
 גבוהה בתדירות מהמפתנים בחלק קיים פרטיים מעסיקים ועם צה׳/ל עם הקשר בנות. מאוד מעט יש

 כלל נמצא לא מהמפתנים בחלק אך בהתאמה(, מהמפתנים 51%ו- 44%ב- בחודש פעם )לפחות
בהתאמה(. 23%ו- 18%) הללו הגורמים עם קשר

 רציף קשר וישנו ושונים, רבים חוץ גורמי עם קשרים מקיימים המפתנים מנהלי כי עולה הנתונים מן
 המפתנים למחצית קרוב החינוך. במשרד והן והרווחה העבודה במשרד הן הפיקוח מערכת עם

 המצביע דבר פרטיים, מעסיקים ועם בצבא גורמים עם לפחות( לחודש )אחת קבוע קשר מקיימים
למפתן. מחוץ במסגרות בעתיד הנערים של לשילובם המכוונת הפעילות על

 אחרים. טיפוליים גורמים עם מקיפים קשרים על מצביעים המדגם מפתני בששת שנאספו הנתונים
 קשרים של ותדירותם בארץ, המפתנים כלל מאשר שירותים יותר עם קשרים מקיימים אלה מפתנים

 אלה במפתנים חוץ גורמי עם העבודה על מידע המפתנים. כלל בקרב משנמצא יותר גבוהה אלו
 הכולל, שבסיכום כך, רחב, בהיקף שונים טיפוליים גורמים עם משותפת עבודה ישנה כי מראה,

 הם הרווחה שירותי מהחניכים. שני-שלישים לגבי כלשהו טיפולי גורם עם קשר המפתן צוות קיים
 חמישית לגבי )כשליש(. החניכים של ביותר הגבוה השיעור לגבי קשר המפתן קיים עמו הגורם

 השירות עם קשר התקיים מהחניכים 15% לגבי סדיר. ביקור שירותי עם קשר התקיים מהחניכים
 טיפולי גורם עם קשר מתקיים מהחניכים 10% לגבי הפסיכולוגי-חינוכי. השירות עם או נוער לקידום

 בריאות ושירותי במצוקה לנערה השירות המבחן, שירות כולל הגורמים שאר לגבי קודם. בבית-ספר
פחות. או מהחניכים 10% לגבי קשר מתקיים הנפש,

 קשרים התקיימו שלגביהם החניכים בהיקף הן השונים, המפתנים בין שונות נמצאה זה בנושא גם
 התקיימו שבגינם החניכים שיעור עבדו. איתם השירותים בסוגי והן בקהילה טיפוליים גורמים עם

 שירותי עם קשרים ו-ג'. ב' במפתנים במיוחד וגבוה ,87%ל- 37% בין נע טיפולי גורם עם קשרים
 הקודמים. בבתי-הספר טיפוליים גורמים עם קשרים וכן אלה במפתנים במיוחד נפוצים סדיר ביקור

 הינו האחרים הנפש בריאות שירותי או )שפ״י( פסיכולוגיים שירותים עם הקשרים היקף כמו-כן,
ו-ד. א׳ במפתנים מאשר ו-ו', ה׳ ג; ב', במפתנים יותר הרבה גבוה

 לגבי מתקיים הפסיכולוגי-חינוכי השירות עם קשר כי עולה המפתנים בין להבדלים בהתייחסות
 מהחניכים 4% לגבי זה קשר קיים א' במפתן ואילו (20%) ג׳ במפתן במיוחד גבוה חניכים אחוז

 מאוד ונמוך מהחניכים( 41 % )לגבי ג׳ במפתן יותר הוא אף נפוץ סדיר ביקור שירותי עם קשר בלבד.
 טיפוליים גורמים עם יותר שכיח קשר יש ו-ד׳ ג׳ במפתנים מהחניכים(. 3% לגבי )מתקיים ה׳ במפתן

 במיוחד גבוה במצוקה לנערה היחידה עם הקשר בקירוב(. מהמקרים 30%)ב- הקודם בבית-הספר
 כי לראות ניתן בקירוב(. 10%) ו-ו׳ ג׳ במפתנים וכן גבוה, הבנות אחוז בו (,14%) ה׳ במפתן

סדיר. ביקור ושירותי הרווחה שירותי הם חניכים של גבוה אחוז לגבי קשר יש עמם השירותים
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)באחוזים(* מפתן
לפי בקהילה, ושירותים טיפוליים גורמים עם קשר לגביהם קיים שהמפתן החניכים שיעור :35 לוח

ו׳ ה׳ ד ג׳ ב׳ א׳ סה״כ המפתן

46 97 61 50 63 27 434 (*N) החניכים מספר

טיפוליים: □רמים
39 28 34 38 37 26 34 רווחה שירות

9 3 18 41 35 22 19 סדיר ביקור שירות
22 10 18 12 21 11 15 נוער קידום

9 14 2 10 2 - 7 במצוקה נערה
ר 5 13 4 11 7 8 מבחן שירות .

15 19 2 20 18 4 14 חינוכי פסיכולוגי שירות
- 8 5 4 5 - 5 הנפש בריאות שירותי
- - - 28 29 4 10 קודם בבית-ספר טיפולי גורם

65 56 59 70 87 37 64 כלשהו טיפולי גורם
אחרים: שירותים

13 4 3 8 10 4 7 חונך הצהריים לאחר מסגרת
9 7 - 4 5 4 5 רפואי/פרה־רפואי טיפול

תשנ״ו. בסוף במפתן שלמדו החניכים כלל מתוד *

בוגרים אחר מעקב ט.
 ולקדם בחברה נורמטיביים לחיים בוגריו את להכשיר היא המפתן של העיקריות המשימות אחת

 אחר והמעקב הקשר המשך היא זו משימה לקדם הדרכים אחת ובצבא. בעבודה השתלבות□ את
הבוגרים.

 המורים בהתאמה(. 70%ו- 58%) הטיפולי והצוות המנהל בעיקר מעורבים הבוגרים עם בקשר
 הפעולות את מפרט 36 לוח מהמפתנים. בכשליש הבוגרים אחרי במעקב מעורבים והמדריכים

 ביותר השכיחות הפעולות כי לראות ניתן הבוגרים. אחר המעקב במסגרת הנעשות העיקריות
 קשר מהמפתנים(, 79%)ב- הבוגר ביוזמת הבוגר עם מפגשים הן: הבוגרים עם הקשר במסגרת

 גם מקיימים מהמפתנים רבע עד כשליש (.55%) הצוות ביוזמת למפתן הבוגר והזמנת (61 )%טלפוני
 8%ב- ומתקיימים יותר נדירים הם בוגרים אצל בית ביקורי צה״ל. ועם מעסיקים עם קשר

 הדרכים מן באחת המפתן מצד יזום קשר כן, אם מתקיים, המפתנים בכל בלבד. מהמפתנים
 מעריכים הצוות חברי כי עולה מהראיונות זאת, עם לפחות. מבוגריו חלק ע□ לעיל המצוינות

 ישמור שהבוגר להניח שניתן חזק כה הוא במפתן שהותו שנות במהלך הבוגר עם שנוצר שהקשר
(.79%) המפתנים במרבית הדבר כך ואכן המפתן, עם מגע המשך על
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היוצאים* אחר המעקב במסגרת שונות פעולות מתבצעות שבהם מפתנים :36 לוח

אחוז מספר הפעולה

100 34 סה־כ
68 23 הבוגר( )ביוזמת במפתן הבוגר עם מפגשים
58 19 הבוגר עם טלפוני קשר
47 16 הצוות( )ביוזמת למפתן הבוגר הזמנת
26 8 מעסיקים** עם קשר
18 6 צה״ל** עם קשר

6 2 הבוגר** אצל בית ביקורי

המעקב: את המבצע הגורם
70 19 טיפולי*** צוות
58 19 מנהל
36 12 מורים
33 11 מדריכים

רובם או היוצאים כל עם *
 מהמנהלים. 30%ל- 20% בין נע אלו בסעיפים החסר המידע **

יועצת. ו/או סוציאלית עובדת בהם שיש המפתנים מתוך ***

 מהמסגרת, יציאתם לאחר המפתן בתוך בוגרים העסקת לבוגרים: נוספות סיוע דרכי ציינו המנהלים
 אשר טיפוליים גורמים עם קשר יצירת החדשה, במסגרת דרכם בתחילת לבוגרים רגשית תמיכה מתן

 באירועים והשתתפות מלגות(, )ביגוד, מסוימים במקרים חומרי סיוע דרכו, בהמשך לבוגר יסייעו
וכדומה(. ברית )חתונה, אישיים

 מהמפתן שיצאו החניכים עם המפתן צוות של הקשר ותדירות אופי נבדקו במדגם המפתנים בששת
 צוות כי לראות, ניתן מהמפתן. צאתם מיום שנה עד שנה חצי של בטווח המחקר תקופת במהלך
 מתבצע זאת, עם במפתן. לימודיהם סיימו אשר מהחניכים 65% עם כלשהו קשר מקיים המפתן

 מהמקרים. בלבד 19%כ- לגבי יותר, הרבה מצומצם בהיקף הצוות על-ידי המסיימים של שוטף ליווי
 תדירות הצוות. עבודת של העדיפויות סדרי בקביעת רב למשקל זוכה אינו זה נושא כי נראה,

 ישיר מגע מקיים אינו המפתן וצוות בחודש, מפעם פחות של היא המסיימים מרבית עם המגעים
 קשיי בשל המפתן את עזבו אשר חניכים בקרב יותר נפוץ המגע היעדר מהמסיימים. 44% עם

 פי )על התכנית בסיום או 18 לגיל שהגיעו לאחר שעזבו חניכים בקרב מאשר (,62%) הסתגלות
 הצוות לבין החניך בין הקשר בטיב מהבדלים נובע ההבדל כי לשער אפשר (.20%) הצוות( הגדרת

במפתן. לימודיו בזמן עוד

 מעורבות היתה מהמפתן היציאה של הראשון בשלב כי למדנו היוצאים, עם הפתוחים הראיונות מן
 מקרים, על סיפרו הנערים החניך. בליווי גם ולעתים הראשונה, העיסוק מסגרת במציאת המפתן של

 לקבלת פנייה התעסוקה, לשכת עם ראשוני )קשר הרשויות עם בתיווך המפתן בצוות נעזרו שבהם
 נטו הם עזיבתם. לאחר המפתן עם מזדמן קשר היה שרואיינו היוצאים למרבית אבטלה(. דמי

 שבאו סיפרו שהתראיינו המסיימים מרבית כלל. בדרך פנו לא מרביתם אך צרה, בעת למפתן לפנות
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 לאחר קצר זמן התקיימו אלה ביקורים לגעגועים. כביטוי או חברתיים ביקורים במסגרת למפתן
העזיבה.

)באחוזים( מפתן* לפי המגעים, ותדירות היוצאים עם המפתן של הקשר אופי :37 לוח

ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ סה״כ

21 29 23 27 27 6 142 (N) המסיימים מספר
19 49 13 4 4 33 19 שוטף ליווי הקשר. אופי

3 - 11 4 - 4 טלפוני קשר
43 31 83 11 51 67 42 בלבד מידע קבלת
38 17 4 74 41 - 34 קשר אין

5 2 - - - 2 בשבוע/שבועיים פעם הישירים: המגעים תדירות
14 64 13 15 12 - 22 בחודש פעם
19 14 64 4 44 100 32 בחודש מפעם פחות
62 14 23 81 44 * 44 ישיר מגע איו

(N=142) תשנ״ה במהלך המפתן את שעזבו החניכים סך מתוך *

לרזנין הדרוש נוסף סיוע י.
 שירותים ישנם האם לברר גם ניסינו במפתן, הניתנים המענים לגבי מהצוות שאספנו למידע בנוסף

 השאלה לו. מחוצה ואם המפתן בתוך אם כיום, לו ניתנים אינם אשר החניך, זקוק להם נוספים
 במדגם. המפתנים בששת מהחניכים אחד כל לגבי הטיפולי הצוות לחברי פתוחה כשאלה הוגשה
הנתונים. את מציג 38 לוח בדעתו. שעלה שירות כל לציין אפשרות הצוות לאיש ניתנה

אחוז

)באחוזים(* השירות סוג לפי נוספים, לשירותים הזקוקים החניכים :38 לוח

11 הפנאי לשעות מסגרת
10 אישי פסיכולוגי טיפול
6 משפחתי טיפול
4 נוער קידום
3 רווחה שירות
2 סדיר ביקור שירות
2 חונך
1 מבחן שירות
1 אבחון
1 לימודי סיוע
1 רפואי/פרה-רפואי טיפול
1 חומרי סיוע
1 אומנת הוסטל/פנימייה/משפחה

(.344 ־ חניכים )סה״כ מסוים חניך לגבי אחד משירות יותר לציין היה ניתן *
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 חניכים של גבוה אחוז על הצביעו לא במפתנים הטיפולי הצוות אנשי כי לראות ניתן כללי באופן
 השירותים של משמעותית בהגברה צורך אין הצוות לדעת כלומר, שירותים. לתוספת הזקוקים
 באמצעות או במפתן, שוטף באופן הניתנים השירותים הם שצוינו השירותים לחניך. הניתנים

 של ביותר הגבוה לאחוז שנדרשו השירותים שני שגרתי. באופן בקשר המפתן נמצא עמם הגורמים
 6% לגבי (.10%) לחניכים אישי פסיכולוגי וטיפול (11 )%אחר-הצהריים לשעות מסגרת הינם חניכים

 נוער. לקידום השירות של בהתערבות צורך - 4% ולגבי משפחתי בטיפול צורך ציינו מהחניכים
 ומשפחותיהם החניכים שאוכלוסיית למרות וזאת מזערית, הינה השירותים לשאר הדרישה

 במתן המפתנים בין רבה שונות יש שבפועל ולמרות רבים, בתחומים חמורים בצרכים מאופיינים
 וזאת מהתלמידים 1%ל- רק לימודי סיוע או אבחון תוספת על הומלץ למשל, אלה. ממענים רבים

 מהילדים 1 ל-% רק חומרי סיוע ועל ביותר; חמורים לימודים בפערים נמצאים שמרביתם למרות
 המלצות של המצומצם שההיקף ייתכן קשה. כלכלי במצב המשפחות שמרבית למרות וזאת

 של שהמודעות גם ייתכן לנערים. הדרוש את לספק המפתן ביכולת מאמון נובע נוספים לשירותים
 היא נוספים שירותים באמצעות משמעותי באופן לחניכים לעזור שניתן לכך המפתנים צוותי

 אינה רבות שפעמים ומשאביה, השירותים מערכת מגבלות עם מהיכרות כתוצאה אולי מוגבלת,
גבוהה. ברמה שירותים מתן מאפשרת

למפתן והיוצאים החניכים יחס יא.
 ועם במפתן כיום שלומדים חניכים ארבעה-עשר עם פתוחים ראיונות גם קיימנו המחקר במסגרת

 בלתי באופן לשמוע היתה אלה ראיונות מטרת ו-ר. ד׳ ב׳, המפתנים ממסגרת שיצאו חניכים עשרה
במפתן. לימודיהם על דעתם חוות את אמצעי

 מגוון לבחור נתבקשו המנהלים כאשר המפתנים מנהלי על-ידי נעשתה והמסיימים החניכים בחירת
 המסיימים מרבית מצליחים". ו״פחות מצליחים ובנות, בנים וותיקים, חדשים ומסיימים: חניכים

 מדובר מקרים בשני לימודיהם. תכנית השלמת בעת ועזבו ויותר שנים שלוש במפתן שהו שרואיינו
 ולכן ללמוד אוהב שאינו סיפר מהם אחד המפתן. צוות לדעת בניגוד מרצונם, שעזבו בחניכים
 הלימודים. שנת סיום לפגי אפילו ,17 לגיל התקרבו עם התכנית סיום לפני המפתן את לעזוב החליט

 של שנה כחצי ולאחר לעבודה לצאת שהחליט סיפר עצמו דעת על המפתן את שעזב השני הנער
 ללימודים להירשם על-מנת היל״ה במבחני ולהיבחן השכלתו להשלים למפתן חזר בחוץ עבודה
טבחות. בקורס

 או הקודמים בבתי-הספר בלימודיהם הצליחו שלא מכיוון למפתן הגיעו כי ציינו החניכים מרבית
 ללמוד חשק לי היה "לא טוב"; הבנתי "לא טוב"; למדתי "לא העיונית: במסגרת ללמוד אהבו שלא
 כלום, שם למדתי "לא בלימודים"; בעיות לי היו הסתדרתי, "לא מקצוע"; ללמוד רציתי עיוני,

מקצוע". ללמוד העדפתי
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 היו לי, התאימו לא קודמים "בתי-ספר רגשיות: בעיות או התנהגות בעיות ציינו בודדים חניכים
 בעיות לי היו למפתן, להגיע ביקשתי התחרפן, שלי "הראש התנהגות"; בעיית לי היתה מדי, גדולים

עצמי". על להשתלט יכול לא אני בעצבים שאני ברגע עצבים, מקבל אני - בעיה לי ״יש אלימות״;

 חניכים היו לדוגמה, למפתן. הגיע מדוע ברור לגמרי היה לא שלחניך התרשמנו בהם מקרים גם היו
 החינוך במשרד "פסיכולוג הקב״סית"; עם סידרה "אמא אותי"; הפנה מהעירייה "מישהו כי: שציינו

כאן". שאהיה רצה

 את ובראשונה בראש ציינו מרביתם המפתן. כלפי חיובית עמדה הביעו שהתראיינו החניכים כל
 בדברי שני". "בית משפחה", "כמו ואינטימית קטנה המסגרת היות ואת הצוות של החיובי היחס

 התחושה בלטה הריאיון( לפני לפחות שנה חצי המפתן את עזבו )כולם שהתראיינו המסיימים כל
 להיות "אהבתי כגון בביטויים, השתמשו מרביתם במפתן. משהותם נהנו ושהם להם תרם שהמפתן
 האינטימית, האווירה הטוב, היחס את לחיוב ציינו המסיימים כל ושוב. שוב במפתן" ו״כיף במפתן"

 גם הוזכר לעתים וחניך. חניך כל עם כולו הצוות של האישית וההיכרות הצוות, של האכפתיות
 דרמטי מפנה חל כי המסיימים חשו מסוימים במקרים להצלחתם. שתרמו ככאלו ואישיותו המנהל
 נתן המפתן " תודה: הוקרת של יחס הינו הסיום לאחר למפתן ויחסם למפתן, כניסתם עם במצב

אדם". בן להיות להתנהג, למדתי החיים, את לי

 תלמיד, לכל מתייחסים כאן מצליחה, חשובה, הרגשתי כאן, כיף לי "היה ציינה: הנערות אחת
להידרדר". לו נותנים לא שלו, הבעיה אחרי רודפים

 קושי בשל למפתן הגיעו אשר נערים לאותם לנער. מנער משתנה הלימודים כלפי המסיימים עמדת
 "המסגרת "הצלה"; רבים במובנים המפתן היה מקצוע ללמוד ורצון עיוניים בלימודים להתמיד

 חייב הייתי "לא אוהב"; שאני מה ולעבוד, מקצוע ללמוד שרציתי, מה לעשות יכולתי לי, התאימה
עיוניים". לימודים שעות הרבה ללמוד

 במפתן: נמוכה לימודים רמת על ביקורת מהחניכים חלק הביעו במפתן ללימודים בהתייחסות
 הלימודים שרמת רוצה "הייתי שכן"; לי אמרו אם( )אפילו התקדמתי, שלא מרגיש אני "בלימודים

 מקצועות"; עוד שיוסיפו רוצה "הייתי מבחנים"; יותר לימודים, יותר קצת רוצה "הייתי תעלה"; כאן
 הקיימים לחסרים התייחסו לאחור, במבט מהמסיימים, חלק גם אנגלית". מספיק לומדים "לא

 אנגלית, "אין מספיק"; שם לומדים "לא יצאו: שאיתם הלימודיים התוצרים של ולמגבלות במפתן
בית". שיעורי נותנים לא

שלילית תדמית יש שלמפתנים היא שהתראיינו החניכים מרבית הזכירו אותה נוספת נקודה
להיכנס הקושי את מהמסיימים רבים העלו הזמן בחלוף גם סטיגמה. ויוצרת החניכים על המקרינה

למסגרת, לבוא רתיעה להם היתה שבהתחלה ציינו מהחניכים גדול חלק הסטיגמה. בגלל למפתן
שמעתי לבוא. רציתי לא "בהתחלה איתה: וההיכרות למסגרת הכניסה עם התפוגגה זו רתיעה אך
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 אנשים כי לבוא רציתי "לא המפתן"; על רעים דברים רק שמעתי "בהתחלה טובים"; לא דברים
 ודברים עבריינים ילדים פה שיש לי "אמרו מפגרים"; ילדים שם שיש אומרים המפתן, על צוחקים
 לי אמרו כי לכאן לבוא רציתי "לא טובים"; ילדים כולם בסך־הכל נכון, לא זה אבל כאלה.

זונה". אהיה לכאן אצטרף שאם אמרו חברות טוב. לא שהמקום

 לבחון המחקר צוות נתבקש ו-ד׳( ג' ב; א/ )מפתנים דתית אווירה קיימת בהם מפתנים באותם
 כי ציינו מרביתם המסגרת. מאפיוני כחלק זאת קיבלו שהחניכים נראה, לכך. החניכים יחס את
 אף היה לא אולם, מתפללים. ואינם מצוות שומרים אינם הם ובביתם דתיים לא מבתים באים הם

 מקרים היו - הנכון הוא ההפך לו. מפריע או עליו מקשה שהדבר אמר מסיים או חניך בו מקרה
 או לדת רוכשים שהם הערכה מתוך במפתן, החוויה של חיובי היבט בכך ראו חניכים בהם רבים

 אחרים דברים ולדעת ללמוד שטוב במפתן, נעימה לאווירה תורם שהדבר ציינו מסיימים למסורת.
 שהם שציינו מסיימים היו בתפילות. להשתתף מרצונם בחרו מהם רבים בבית. שמכירים ממה

המפתן. את שעזבו לאחר גם תפילין להניח המשיכו

המפתנים של ניים1ארג מאפיינים 4.4
 הניתנים המענים ואת במפתן העבודה תהליך את המפתנים, עובדי את תיארו הקודמים הפרקים

 להתארגנות ביטוי שהינה המפתן, של העבודה סביבת נוסף: לפן ביטוי ניתן הבא בפרק לחניכים.
 במאפיינים מדובר לחניכים. הולמים מענים לתת המפתן של היכולת על משפיעה הפנימית,
 העומדים קשיים במפתן, הקיים הארגוני האקלים בצוות, הפעולה שיתוף המפתנים: של ארגוניים

העבודה. של השונים מרכיביה ושביעות-רצונו העובד לדעת במפתן הדרושים שינויים העובד, בפני

צוות ישיבות א.
 חינוכיות, במסגרות שונים צוות אנשי בין מידע והעברת פעולה שיתוף כי התפיסה היום מקובלת
 המנגנונים אחד ולאיכותה. העבודה ליעילות תורמים רב-מקצועיות, חינוכיות במסגרות ובמיוחד

 פורומים אילו נשאלו המפתנים מנהלי צוות. ישיבות הוא הדדי ועדכון שיתוף להשגת הפורמליים
 כי עולה מתשובותיהם בהן. משתתף ומי הישיבות תדירות מהי במפתן, מתקיימים קבועים

 ישירות העובד ביףמקצועי צוות ישיבת כלל-צוותית, ישיבה שונים: ישיבות סוגי מתקיימים במפתנים
 )כלל מקצועיים צוותים של ישיבות בסדנה(, והמדריך העיוני המורה כלל )בדרך החניכים עם

 הצוות אנשי )מנהל, הבכיר הצוות של וישיבות הטיפולי( הצוות כלל המדריכים, כלל המורים,
 רכזי של ישיבות כגון ייחודיות, ישיבות מהמפתנים בחלק מתקיימות בנוסף מנהל(. סגן הטיפולי,

המקומית. הרשות עם קבועות וישיבות המינהלי הצוות ישיבות מקצועות,

 צוותים ושל הצוות כלל של ישיבות הן הנפוצות הישיבות המפתנים במרבית כי לראות ניתן 39 מלוח
 בתדירות המפתנים למחצית בקרוב מתקיימות אלו מסוימים. חניכים עם העובדים בין־מקצועיים

 מפתנים במעט מתקיימות מקצועיים צוותים של ישיבות שבועות. לשלושה אחת עד לשבוע אחת של
 בסך- מהמפתנים. בחלק מתקיימת בלבד צוותית כלל ישיבה יותר. נמוכה ובתדירות יחסי באופן

שונה. בתדירות ומגוונים שונים פורומים של ישיבות מתקיימות המפתנים בכל כי נראה הכל
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(N־34) )באחוזים( במפתנים צורת ישיבות של שונים סוגים של קיומם תדירות :39 לוח

 ישיבה אין
כזר

 בחודש פעם
ופחות

 פעם עד בשבוע פעם
שבועות בשלושה סה״כ

6 45 49 100 הצרות כלל של ישיבה
בין־מקצועי צוות ישיבת

42 12 46 100 חניכים אותם עם העובד

64 24 12 100 מורים ישיבת

76 15 9 100 מדריכים ישיבת

79 12 9 100 בכיר צוות ישיבת

 שמידת חשים הצוות מאנשי חלק כי עולה שבמדגם מהמפתנים בחלק שערכנו הפתוחים מהראיונות
 להחלפת מובנה זמן ויותר ישיבות יותר רוצים היו שאחרים בעוד מספקת היא התקשורת

 להפרות דרכים במציאת מחשבה להשקיע יש אך שיתוף, של בסיסית תחושה "קיימת אינפורמציה:
 יכולנו אם טוב יותר היה שלו. ובמטרות בכיתתו, עסוק אחד כל "קשה, הפעולה"; שיתוף את יותר

 אינפורמציה מחליפים קורה, מה יודעים כולם מעורבים, "כולם אחר-הצהריים"; לישיבות לשבת
וכדומה". שהייה שערת יותר לישיבות, זמן יותר צריך טוב: מספיק לא זה אבל בהפסקות,

 לתרום העשויות המפתנים, של המכריע ברוב צוות ישיבות מתקיימות כי לראות ניתן לסיכום,
 זאת, עם החניכים. לצורכי יותר ומתואם כוללני מענה מתן ולאפשר רב-מקצועי צורת בתוך לתיאום
השונות. הצוות ישיבות ובתדירות בהיקף המפתנים בין רבה שונות קיימת

ארגוני אקלים ב.
 המערכת לבין היחיד העובד בין באינטראקציה הקשורים הגורמים מכלול הינו הארגוני האקלים

 הארגוני: האקלים של מרכיבים לארבעה מתייחסים ממצאינו המסגרת. של והחברתית הארגונית
 בעבודה, וסיפוק אוטונומיה יצירתיות, תחושת (3) המנהל, ע□ יחסים (2) הצרות, בתוך יחסים (1)

עבודה. עומס (4ר-)

 בשיטת סטטיסטי גורמים ניתוח בעזרת נעשתה השונים במדדים הנכללים הפריטים חלוקת
Varimax. אלו. ממדדים אחד כל המרכיבים הפריטים להלן

"האווירה ויוזמה", מקוריות מגלים הצוות "חברי פריטים: מתשעה מורכב הצוות בתוך היחסים מדד
אנשי בין וסכסוכים ויכוחים "יש ביניהם", חברתי ממגע נהנים הצוות "אנשי ביותר", טובה בצוות

יכולתם לניצול דראג "המנהל מקצועיות", מטרות להשיג כדי פעולה משתפים הצוות "אנשי הצוות",
מהצוות", רגשית לתמיכה זוכה "אני מעשי", באופן לזה זה עוזרים הצוות "חברי הצוות", אנשי של

רק ענו המנהלים אחרים". צרות אנשי עם מגע ללא האישי תפקידם את רק מבצעים הצוות "אנשי
רגשית. תמיכה לגבי הפריט וללא למנהל הנוגע הפריט ללא זה בשאלון פריטים שבעה על
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 חלק לקחת הצרות אנשי את מעודד "המנהל פריטים: משישה מורכב המנהל עם היחסים מדד
 את מעודד "המנהל בעיותיהם", את לפתור הצוות לאנשי עוזר "המנהל המפתן", מדיניות בעיצוב

 מבטא "המנהל מדעתו", שונה דעה לשמוע רוצה אינו "המנהל בהשתלמויות", להשתתף הצרות אנשי
 מרבית על לענות נתבקשו לא המנהלים לחידושים". דוחף "המנהל הצוות", לעבודת הערכתו את

אלו. שאלות

 על עובד אני רחוקות "לעתים פריטים: מארבעה מורכב סיפוק ותחושת באוטונומיה העוסק המדד
 "אני עצמי", ערך הרגשת לי נותנת במפתן "עבודתי באמת", לי שמתאימות הוראה/עבודה שיטות פי

 לי נותנת במפתן "עבודתי במפתן", שלי הפעילות תוכני את לבנות ואיך העבודה קצב מהו מחליט
ליצירתיות". רבות הזדמנויות

 מעבודתי", וסחוט עייף מרגיש אני קרובות "לעתים פריטים: משלושה מורכב בעבודה העומס מדד
משפחתית". החברתית פעילותי את מגביל עלי שמוטל העבודה "עומס שלי", בעבודה רב מתח "ישנו

 ושיתוף צורת עבודת של קיומם על הצביעו מהמנהלים 88%ר- מהעובדים אחוזים ושמונה שבעים
 העובדים בשיעור המפתנים בין רבה שונות נמצאה (.40 לוח )ראה רבה במידה בצוות פעולה

 צוות עבודת של קיומה על שהצביעו ביותר הנמוך השיעור צוות. עבודת של קיומה על שהצביעו
 הינו נוסף היבט בממוצע(. 80%) 100% על עמד ביותר הגבוה השיעור ואילו 43% היה במפתן

 שונות נמצאה כאן גם תומך. כניהול הניהול אופן את תפסו מהעובדים 83% - המנהל עם היחסים
 בין גבוה מיתאם נמצא בממוצע(. 84%) במפתן מהעובדים 100%ל- 40% בין המפתנים: בין רבה

בהם. תומך המנהל כי תפיסתם לבין צרות עבודת של גבוהה רמה יש כי העובדים תפיסת

)באחוזים(* העובדים מעמדות שמשתקף כפי ארגוני אקלים :40 לוח

 השיעור
 הגבוה
 ביותר

במפתן***

 ממוצע
 )סטיית

תקו(

 הנמוך השיעור
 ביותר

במפתן**

 עובדים סה״כ
 שהביעו
הסכמה

 סה״כ
 מנהלים
 שהביעו
הסכמה

303 34 מוחלטים( )מספרים סה״כ

100 80 43 78 88 צוות עבודת
(17.4)

100 84 40 83 תומך ניהול
(16.8)

אוטונומיה יצירתיות,
93 מהעבודה וסיפוק

100 (10.3) 67 92 94

32 בעבודה מדי רב עומס
78 (19.7) 0 31 52

המדד. את המרכיבים מהפריטים יותר או מחצית עם שהסכימו העובדים שיעור *
המרכיבים מהפריטים יותר או מחצית עם שהסכימו מנהלים( כולל )לא במפתן הנמוך העובדים אחוז **

פחות. או שאלונים שלושה נתקבלו שבהם מפתנים חמישה לניתוח נכנסו לא המדד. את
המרכיבים מהפריטים יותר או מחצית עם שהסכימו מנהלים( כולל )לא במפתן הגבוה העובדים אחוז ***

פחות. או שאלונים שלושה נתקבלו שבהם מפתנים חמישה לניתוח נכנסו לא המדד. את
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 ליצירתיות אפשרות יש כי העובד תחושת הוא הארגוני האקלים את המרכיב נוסף היבט
 חשים ומנהליהם המפתנים מעובדי 90% מעל מהעבודה. סיפוק לו יש וכי בעבודה ואוטונומיה
 מהעובדים 67% המפתנים באחד המפתנים: בין פער-מה ניכר כאן גם מעבודתם. וסיפוק אוטונומיה

 סיפוק מרגישים מהעובדים 100% שבהם אחרים רבים מפתנים לעומת וסיפוק, יצירתיות מרגישים
 התחושה עלתה המדגם, ממפתני בחלק שנערכו בראיונות בממוצע(. מהעובדים 93%) ויצירתיות
 הטיפולי הצוות בקרב במיוחד רבה, ואוטונומיה פעולה חופש בה ושיש דינמית, מגוונת, שהעבודה

והמנהלים.

 כאן גם (.31%) האחרים העובדים אצל מאשר (52%) המנהלים אצל יותר צוין בעבודה רב עומס
במפתן. מהעובדים 78%ל- 0% בין המפתנים: עובדי בין פערים ניכרים

 עומדים בראש כלל: בדרך חיובי ארגוני באקלים מאופיינים המפתנים כי מראים אלו ממצאים
 מהעובדים(. 83%) כתומך הנתפס וניהול מהעובדים( 92%) והסיפוק היצירתיות האוטונומיה, נושא

 בין חיוביים ויחסים צוות עבודת פעולה, שיתוף והמנהלים העובדים מרבית מציינים כמו-כן
 הן להתקשר יכול אשר בעבודה העומס על הצביעו מהעובדים ושליש המנהלים מחצית העובדים.
 והן הצוות מן גבוהות מדרישות הן לנבוע יכול בעבודה העומס שלילי. לאקלים והן חיובי לאקלים
 נמצאה אחרים, ממצאים לגבי כמו כאן, גם זאת, עם מדי. ככבדים הנתפסים מרובים מקשיים

 יש חיובי, ארגוני אקלים משתקף המפתנים שבמרבית אף ועל המפתנים, בין מאוד רבה שונות
 המעורבות במידת לפגוע עלול זה דבר בעייתי, ארגוני אקלים בהם שיש מפתנים באותם כי לזכור

לחניכיו. להעניק וביכולתו העובד של

שביעות-רצון ג.
 שביעות-הרצון ראשית, סיבות: מכמה הארגון בלמידת חשוב נושא מהווה העובדים שביעות-רצון

 עובדים שנית, במפתן. העבודה של רבים היבטים לגבי רלוונטי מידע מקור מהווה העובדים של
 של גבוהה רמה העבודה. במקום חיובית אווירה ליצירת ומשמעותי חשוב גורם מהווים מרוצים

 העובדים נתבקשו בשאלון לחניכיהם. העובדים של התרומה מידת. על להשפיע עשויה שביעות-רצון
עבודתם. של שונים ממרכיבים שביעות-רצונם מידת את לציין

 העבודה (1) לשביעות-הרצון; הקשורים עיקריים תוכן עולמות שלושה נמצאו גורמים בניתוח
 את לקדם והיכולת היומיומי העיסוק תוכן בעבודה, עניין החניכים, עם )יחסים עצמה המקצועית
 ואפשרויות לתפקיד הקשור חברתי סטטוס הצוות, עם )יחסים המקצועית הסביבה (2) החניכים(;
 בכל שבעי-רצון העובדים היו מידה באיזו בדקנו והשכר. העבודה תנאי (3) ידע(; ולרכוש להתפתח

 או רבה" "במידה שבעי-רצון שהם שדיווחו העובדים אחוז את מציג 41 לוח הנ״ל. מהתחומים אחד

מהתחומים. אחד בכל מאוד" רבה "במידה
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)באחוזים(* והעובדים המנהלים דיווח פי על העבודה, של שונים מהיבטים שביעות-רצון :41 לוח

 השיעור
 הגבוה
 ביותר

במפתן***

 ממוצע
 )סטיית

תקן(

 השיעור
 ביותר הנמוך

במפתן**
 סה״כ

עובדים
 סה״כ

מנהלים הנושא

34 34 34 303 34 סודכ
100 91 50 91 100 כללי באופן במפתן העבודה

(12.0)

המקצועית העבת־ה
100 97 71 95 100 החניכים עם היחסים

(6.6)

100 90 60 86 100 החניכים את לקדם יכולת
(13.0)

100 94 67 94 100 בעבודה העניין
(9.6)

100 92 71 90 94 היומיומי העיסוק תוכן
(9.3)

המקצועית הסביבה
80 צוות חברי עם יחסים

100 (16-4) 43 83 88 אחרים
80 הקשור חברתי סטטוס

100 (18) 25 77 77 לתפקיד
66 ולרכוש להתפתח אפשרויות

100 (22.8) 25 63 52 ידע
100 78 25 74 71 עבודה תנא•

(19-4)

מאוד". "רבה או "רבה" שביעות-רצון שציינו העובדים או המנהלים אחוז מוצג פריט כל לגבי *
 המרכיבים מהפריטים יותר או מחצית עמ שהסכימו מנהלים( כולל )לא במפתן הנמוך העובדים אחוז **

פחות. או שאלונים שלושה נתקבלו שבהם מפתנים חמישה לניתוח נכנסו לא המדד. את
 המרכיבים מהפריטים יותר או מחצית עם שהסכימו מנהלים( כולל )לא במפתן הגבוה העובדים אחוז ***

פחות. או שאלונים שלושה נתקבלו שבהם מפתנים חמישה לניתוח נכנסו לא המדד. את

 91%ו- מהמנהלים 100%) כללי באופן מעבודתם מרוצים המפתנים עובדי מרבית כי עולה הלוח מן

 37% ואצל מהמנהלים 56% אצל קיימת אף מאוד״ רבה ״במידה שביעות-רצון מהעובדים(.

 לכולם: כמעט משותפת והיא המקצועית לעבודה קשורה ביותר הגבוהה שביעות-הרצון מהעובדים.
 בעבודה. להם שיש ומהעניין החניכים עם מיחסיהם שבעי-רצון מהעובדים 94%ו- מהמנהלים 100%

 מהעבודה ביותר הרב הסיפוק כי התרשמנו המדגם ממפתני בחלק שנערכו הפתוחים מהראיונות גם
 הוא הסיפוק שינוי, רואה אני כאשר אבל מיידי סיפוק אין קשה, "עבודה בחניכים: לטיפול קשור

 עם הקשר זה בתפקיד ביותר עלי האהוב "החלק לילדים"; לתרום המון שיש מרגישה "אני עצום";
 כללי באופן בילדים". ובטיפול בשיקום גאה מנחיל, שהוא בערכים במקום, מאמינה אני הילדים,
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 בין יותר גדולים פערים המנהלים. של לשביעות-הרצון העובדים של שביעות-הרצון בין דמיון יש
 אחוזים ושמונה שבעים מאוד". רבה "במידה שביעות-הרצון בשיעורי נמצאו המנהלים לבין העובדים

 מהעובדים 50% לעומת בעבודה, העניין בתחום מאוד רבה במידה שביעות-רצון הביעו מהמנהלים
 את לקדם מהיכולת מאוד רבה שביעות־רצון הביעו מהמנהלים אחוזים ושניים שבעים בלבד.

 העיסוק מתוכן מאוד רבה רצון שביעות זאת, לעומת מהעובדים. 41%ל- בהשוואה החניכים
מהעובדים. 40%ו- מהמנהלים 34% על-ידי הובעה היומיומי

 מרבית המקצועית. לסביבה הקשורים בנושאים גם שבעי-רצון היו והמנהלים העובדים מרבית
 שבעים בהתאמה(. ,83%ו- 88%) אחרים צוות חברי עם מהיחסים מרוצים היו והעובדים המנהלים

 לתפקיד, הקשור החברתי הסטטוס מבחינת שבעי-רצון היו והעובדים מהמנהלים אחוזים ושבעה
 מהמנהלים מחצית רק מאוד. רבה שביעות-רצון הביעו אף מהעובדים 24%ו- מהמנהלים. 13%ו־
 24%ו- מהמנהלים 13%ו- ידע ולרכוש להתפתח האפשרויות מבחינת שבעי-רצון היו מהעובדים 63%ו-

זה. מתחום מאוד רבה שביעות-רצון הביעו מהעובדים

 המפתנים. בין רבה שונות נמצאה הארגוני, האקלים בנושא כמו שביעות-רצון, של בנושא גם
 העבודה תנאי בעניין יותר בולטים אך שביעות-הרצון, של המרכיבים כל לגבי קיימים הפערים

 הקשור חברתי סטטוס עבודה, תנאי רכיבים: בשלושה המקצועית. לסביבה הקשורים ובנושאים
.100%ל- 25% בין נע למפתן השיעור ידע, ולרכוש להתפתח ואפשרויות לתפקיד

 נושא את להוציא ממנה, ומרוצים עבודתם את אוהבים והעובדים המנהלים כי נראה בסך־הכל
 כל לגבי תקף אינו שהדבר כך על מצביעים השונים המפתנים בין הקיימים הפערים זאת, עם השכר.

יותר. הרבה נמוכה העובדים של שביעות-הרצון שבהם מפתנים ושקיימים המפתנים

במפתן דרושים לשינו״ם והצעות קשיים ד.
 בעיני המערכת של תורפה נקודות על להצביע עשויים במפתן דרושים לשינויים והצעות קשיים

 על במפתן, תפקידם בביצוע להם שיש העיקריים הקשיים על נשאלו אלה והמנהלים. העובדים
 רוצים היו שהם כלליים שינויים ועל יותר טוב תפקידם את לבצע להם עוזרים שהיו במפתן שינויים
 34%) החניכים עם בעבודתם קשור העובדים הצביעו שעליו ביותר הבולט הקושי במפתן. לראות

 המקשים נמוכים לימודיים כישורים סדיר, לא ביקור מוטיבציה, חוסר משמעת, חוסר מהעובדים(:
 הדורשת עצמה, בעבודה קשורים העובדים של העיקריים קשייהם כלומר, ועוד. טיפול מתן על

 בעבודת בעיות ציינו מהעובדים אחוזים עשרים רבות. בעיות בעלי חניכים מגוון עם התמודדות
 אדם בכוח מחסור לקויה, תקשורת פעולה, ושיתוף גיבוש חוסר כגון הארגוני, ובמהלך הצוות

 אינם במפתן הקיים והתיאום הצוות עבודת כי החשים עובדים יש בנוסף, בהדרכה. ומחסור
 של ולקיומם הצוות של להטרוגניות קשורה הצוות לעבודת בהקשר שעלתה אחרת בעיה מספיקים.

 המדריכים בין גדול הבדל יש קשה. הכלל-מפתנית הצוות "עבודת שונים: ורקע הכשרה בעלי עובדים
צוות...". ביחסי בעיות קיימות בתקשורת, קשיים שיוצר דבר המורים, לבין
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 וכן (,48%) וארגוניים (52%) תקציביים קשיים היו המנהלים שהעלו העיקריים הקשיים לעומתם,
 בעיית עולה המנהלים על-ידי שהוזכרו הארגוניים הקשיים בין (.36%) הצוות בעבודת בעיות צוינו
 צוות היעדר היו שעלו נוספים נושאים ביורוקרטית. והכבדה המפתן על האחראים הגורמים ריבוי

 טיפולי תפקיד בין וחפיפה המנהל של תפקידיו ריבוי מתאים, אדם כוח במציאת קשיים טיפולי,
 רבים ומנהלים מנחה, מדיניות של היעדרה את כקושי העלו מנהלים מספר ניהול? לתפקיד

 קשיים על מצביעים המנהלים לסיכום, המפתן. עבודת על המקשה כדבר הפיזיים לתנאים התייחסו
 על מצביעים הם לחניכים; הולמים מענים לתת המפתן יכולת על השלכות להם יש אשר תקציביים

 במפתן, הנדרשת המורכבת העבודה את לבצע שיוכל מתאים אדם כוח למציאת הקשורים קשיים
מנחה. מדיניות בהיעדר לפעול הקושי את ומעלים

)באחוזים(* והעובדים המנהלים על-ידי שצוינו במפתן הדרושים והשינויים הקשיים :42 לוח

עובדים סה״כ מנהלים סה״כ דרושים ושינויים קשיים

□,קשי
34 - החניכים עם בעבודה
21 36 הצוות בעבודת

- 52 תקציביים
- 48 ארגוניים

רצו"□ שי□"□
12 21 הלימודים בתכנית
50 47 הצוות בהרכב/עבודת
50 47 תקציב

שאלונים. שמילאו העובדים כלל מתוך *

 וההכשרה הלימודים בתכנית לשינויים רצון בעיקר הובע העובדים על-ידי המומלצים השינויים בין
 עיוניות שעות תוספת הסדנאות, מגוון הגדלת ובנייתה, בתכנית חידושים הכנסת כגון המקצועית,

 צוות יותר כגון הצוות; ובעבודת בצוות לשינויים רצון גם הובע מקצועית. להכשרה שעות ותוספת
 סיוע והכנסת לצוות הדרכה מתן צוות, ישיבות יותר תיאום, יותר מקצועיים, מורים יותר טיפולי,
 והתקציב הצוות עיקריים: תחומים בשני בשינויים רצון הביעו המנהלים מהשעות. בחלק לכיתות
 היה שינוי הדורשים הנושאים בין ראשון אלה(. תחומים בשני שינויים על המליצו המנהלים )מחצית
 העלו בנוסף, הקיים. האדם לכוח שונים בתחומים והכשרה השונים היבטיו על אדם כוח תוספת
 ואת המפתן של הפיזי במבנה בשינויים הצורך את טיפולי, מערך בבניית הצורך את מנהלים מספר
 מגוון הגדלת ו/או מגמות תוספת ובהם המקצועי בתחום בעיקר הלימודים, בתכנית בשינויים הצורך

 שלבי עם ומדורגת, מובנית מקצועית הכשרה תכנית לבנות חשוב כי ציין המנהלים אחד המגמות.
היל״ה. של המבנה כדוגמת ביניים,
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 והתכנית הלימודים תכנית של יותר ברורה בהבניה קשורים העובדים על-ידי המוצעים השינויים
 ציינו המנהלים וגם העובדים גם מענים. של בבחירה לעובדים לעזור שעשוי דבר בסדנה, המקצועית

הסדנאות. מגוון בהגדלת צורך וכן הקיים, האדם לכוח נוספת ובהכשרה נוסף אדם בכוח צורך

סיכום 4.5
 ומאפיינים המפתנים במסגרת הניתנים המענים את המפתנים, של הפעולה דפוסי את בוחן זה פרק

 העובדים לכל שהועברו שאלונים על מבוסס בפרק המובא המידע המפתנים. של נבחרים ארגוניים
 חלק של צוותים עם שהתקיימו פתוחים ראיונות על וכן בארץ, המפתנים 34 בכל והמנהלים

המדגם. ממפתני

 אחד בקנה עולה וצוותיהם, המפתנים ממנהלי שנאסף במידע ביטוי לידי הבאה המקצועית, הגישה
 כמסגרת העובדים בעיני נתפסים המפתנים נוער. לשיקום השירות הנהלת על-ידי המתוארת זו עם

 המטרה בעיות. של רחב במגוון והמאופיינים אחרות ממסגרות שנפלטו נוער לבני בעיקר המיועדת
 הקניית על-ידי הנוער בני של חברתי שיקום היא במפתנים והעובדים המנהלים שמציבים העיקרית
 מתן כוללות רבים במפתנים שצוינו נוספות מטרות בחברה. כבוגרים נורמטיבי לתפקוד כישורים
 העובדים כי נמצא כללי, באופן יסוד. השכלת והשלמת מטפחת מסגרת באמצעות תמיכה

 העובדים בין שונות נמצאה אך החניכים, את לקדם האפשרות לגבי אופטימיים והמנהלים
השונים. במפתנים

 החניכים צורכי על מענה לתת אמורה המסגרת במפתנים, הקיימת המקצועית הגישה לאור
 כללי, באופן הרגשי-טיפולי. והתחום המקצועי התחום הלימודי, התחום תחומים: בשלושה

 גישה ליישם ביכולתם יש כי להניח סביר ולפיכך מקצועות, ממגוון רבים צוות אנשי ישנם במפתנים
 שיכולת ומכאן טיפולי, צוות כלל אין מהמפתנים 20%בכ- זאת, עם וכוללנית. רב-מקצועית

 ויכולה מוגבלת, מקצועית טיפולית התערבות באמצעות רגשיים לצרכים מענים לתת הללו המפתנים
 זקוקים מהחניכים רבים כי מדווח 3 בפרק האחרים. הצוות חברי בידי חלקי באופן להתבצע

 על- הם במפתנים הצוות חברי הטיפולי. הצוות של חשיבותו ומכאן מקצועית, טיפולית להתערבות
 מיומנות להם להקנות שעשויים במפתן, בעבודה רב וותק רב מקצועי ניסיון ובעלי משכילים פי-רוב

 מהעובדים יותר ותיקים אך יותר נמוכה השכלה בעלי בסדנאות המדריכים גבוהה. מקצועית
 השכלה בעלי הם בעיקר( ויועצות סוציאליות )עובדות הטיפוליים הצוותים חברי לעומתם, האחרים.

הצוות. חברי משאר ותיקים פחות הם כלל בדרך אך במיוחד, גבוהה

 שבדרך העובדה לאור במיוחד גבוה, הוא החניכים למספר והמדריכים המורים מספר בין היחס
 במפתנים הטיפולי הצוות של היקפו בלבד. הכיתה מחצית עם עובדים המדריך או המורה כלל

 כלל צורכי על לענות ניתן מידה באיזו ברור ולא החניכים, למספר יחסית .מצומצם קיים הוא שבהם
זה. בתחום החניכים
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 מתאים אינו המפתן של הפיזי שהמבנה המפתנים, לתשתית בהתייחס ציינו המנהלים מרבית
 של המקצועית בתפיסתם מדובר זאת עם מספק. אינו בו הנמצא שהציוד ציינו גם ורבים לצרכים,

בשירות. המקובלים סטנדרטיים בנתונים ולא המנהלים

 החל לחניך פרטנית התייחסות וכן משותפת רב-מקצועית עבודה מאפשר במפתנים העבודה תהליך
 הרבים הגורמים הבוגרים. אחר במעקב וכלה למענו האישית העבודה תכנון דרך בקליטתו,
 את מדגישים החינוך, ממערכת והן הרווחה ממערכת הן למפתן, הנערים בהפניית המעורבים

 אלה תהליכים של יישומם במידת רבה שונות נמצאה זאת, עם האוכלוסייה. צורכי של ההטרוגניות
השונים. המנגנונים מיושמים שלמענם החניכים ובהיקף השונים, במפתנים

 שעות מספר בממוצע. בשבוע שעות 41 במשך במסגרת שוהים בארץ המפתנים בכל החניכים
 פעילות שעות 8 עד 7 כלומר בממוצע, בשבוע שעות 43 - יותר גבוה אף במדגם במפתנים השהות

 כי מצאנו בסדנאות. מקצועית ובעבודה עיוניים בלימודים מתרכז במפתנים הפעילות עיקר ביום.
 עם אחד בקנה העולה דבר בסדנאות, מקצועית לעבודה מוקדש במפתן ביותר הרב השעות מספר

 מפעילים וכמחציתם העשרה חוגי של מגוון מקיימים המפתנים מרבית המנהלים. שהציבו המטרות
החניכים. של והחברתית האישית ההתפתחות לקידום מיוחדות תכניות

 שיחות באמצעות היא טיפולית להתערבות ביותר המצויה הדרך טיפולי, צוות יש שבהם במפתנים
 גם ומחציתם קבוצתית בעבודה גם עוסקים הטיפולי הצוות אנשי כמחצית הנוער. בני עם אישיות
 בדרך ההורים, עם קשרים מקיימים המפתנים כל כמעט הכיתות. עם רגשיים נושאים על בעבודה

 נעשה הורים עם ישיר טיפול בית. וביקורי מידע למסירת שיחות הורים, אסיפות באמצעות כלל
 עבודתו. במסגרת ולמדריכים למורים למנהלים, מייעץ הטיפולי הצוות בלבד. בודדים במפתנים

 בחינוך. והן ברווחה הן רבים, וקהילה מטה גורמי לבין המפתן בין פעולה שיתוף מתקיים כמו-כן

 גבוהים שבמדגם במפתנים הפעילויות מגוון והיקף האדם כוח היקף המפתנים, לכלל בהשוואה
 יש טיפולי, צוות איש כלל אין בארץ מהמפתנים 20%שב- בעוד למשל, המפתנים. בכלל מהממוצע

 התייחסות על יותר רב דגש מושם כמו-כן, לפחות. אחד טיפולי צוות איש במדגם המפתנים בכל
 במפתני השבועיות הפעילות שעות מספר המפתנים. בכלל מאשר ומשפחתיים רגשיים לצרכים
 במספר ביטוי לידי שבא מענים של יותר רחב מגוון אלו במפתנים ניתן וכן מהממוצע, גבוה המדגם
 גם המגמות. במגוון וכן וסוגיהן, המיוחדות התכניות מספר וסוגיהם, במפתן הקיימים החוגים
 עם המפתן לעבודת בנוגע אף המדגם. במפתני יותר אינטנסיבי באופן ניתנים הפרטניים המענים
 עם יותר עובדים המדגם מפתני כי עולה החניכים, משפחות עם כולל לבית-הספר, מחוץ גורמים

 למדגם, המפתנים בבחירת כי מפתיע אינו זה דבר למעשה, המפתנים. לשאר בהשוואה חוץ גורמי
 המתבססים החניכים, לגבי המחקר ממצאי כן, על במיוחד. בעייתיים מפתנים לקחת לא הוחלט

ומעלה. ממוצעת רמה בעלי במפתנים המצב על מלמדים בלבד, המדגם ממפתני שנאספו נתונים על
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 למען מקיפה פעילות על מצביעים במדגם המפתנים בששת החניכים עם העבודה על שנאספו נתונים
 מכלל 24% מגוונים: הם לחניכים הניתנים המענים שונים. מקצועיים כלים על המתבססת החניכים,
 27%ל- מיוחדות, חברתיות בתכניות השתתפו 62% היל״ה, בתכנית השתתפו במדגם החניכים

 גורם על-ידי ישיר טיפול ניתן 65%ל- מתקנת, הוראה או מיוחד פרטני לימודי סיוע ניתן מהחניכים
 כלשהו מגע והיה מהמפתן, יציאתם שלאחר בשנה כלשהו קשר נשמר מהמסיימים 64% עם טיפולי,

 המדריך, או המורה עם מאוד קרוב רגשי קשר יצרו מהנערים 52% כמו-כן, המשפחות. כל כמעט עם
בקהילה. טיפוליים גורמים עם מגעים התנהלו מהחניכים 64% ולגבי

 ספק, אין מהחניכים. לחלק דיפרנציאלי באופן ניתנים שהמענים כך, על מצביעים אלה ממצאים
 משקפים לנערים הניתנים בשירותים שהבדלים להניח וסביר התערבות לכל נזקק נער כל לא כי

 הפעילות בתגבור צורך גם מעלים הממצאים זאת, עם בצורכיהם. הבדלים מסוימת במידה
 תכנית מתקיימת לא מפתנים בשני למשל, יותר. עוד רחב לכיסוי להגיע על-מנת מסוימים בתחומים

 אחוז רק בה משתתפים המפתנים ובמרבית עצמו( במפתן קשורות שאינן מסיבות כי )אם היל״ה
 העובדים המדריך או המורה מצד קרוב רגשי קשר נוצר לא מהחניכים כמחצית עם מהחניכים. נמוך
 הסוציאלית, העובדת או היועצת על-ידי ישיר טיפול ניתן לא מהחניכים לכשליש ישיר, באופן עמם

 החניכים הורי עם הקשר מהמפתן, יציאתם לאחר קשר מתקיים לא מהמסיימים כשליש עם
 הצרכים אף על מהילדים. שליש לגבי חוץ גורמי עם קשר קיים לא והמפתן רבים במקרים מצומצם

 לחניכים רק הצוות אנשי המליצו כיום, שירותים מתן של החלקי וההיקף האוכלוסייה של הרבים
 טיפוליים גורמים באמצעות ואם המפתן על-ידי ישירות אם נוספים, שירותים מתן על בודדים

בקהילה.

השונים. במפתנים המענים במערך שונים בדגשים להבחין ניתן
 בתחום הלימודי, בתחום כוללים יעדים מציגים ר-ד׳ ב׳ מפתנים הפעילות: והרכב המפתן מטרות ■

 ומפתנים לימודיים, יעדים מדגישים ו-ה׳ א׳ מפתנים זאת, לעומת הרגשי. בתחום וגם המקצועי
מקצועיים. יעדים מדגישים ו-ו׳ ג׳

 ו-ו׳ ד ב׳, מפתנים לעומת העיוניים, ללימודים פעילות שעות יותר מקצים ו-ה׳ ג׳ א׳, במפתנים ■
 יותר ניתנות שבהם המפתנים, באותם בסדנה. לעבודה הלימודים תכנית את יותר שמדגישים

חברתית. לפעילות שעות יותר גם ישנן עיוניים, ללימודים שעות

 השונים. במפתני□ הטיפוליות המשרות בהיקף משמעותיים הבדלים נמצאו הצוות: הרכב ■
 יחס בהם ו-ד׳ א׳ מפתנים לעומת ,30מ- פחות הוא ו׳ במפתן למשרה החניכים יחס לדוגמה,
 לבין הטיפולי הצוות של המשרה היקף בין ברור קשר נמצא לא .70 על עולה למשרה החניכים

 מתפיסות לנבוע עשויים ההבדלים כי נראה אישי. באופן מגע מקיימים שאיתם הילדים שיעור
 ומאופי במפתן תפקידים מחלוקת העבודה, משיטות הטיפולי, הצוות איש לתפקיד בנוגע שונות
חיצוניים. טיפוליים גורמים עם הפעולה שיתוף
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 שקיבלו החניכים בשיעורי המפתנים בין שונות נמצאה הכיסוי: בהיקף המפתנים בין הבדלים ■
 מתן גם בולט בסדנה, העבודה את המדגישה בפעילות המאופיין ד, במפתן שונים. שירותים

 פרטני סיוע קיבלו הנערים שמרבית דווח למשל, תחומים. במספר הילדים של גבוה לשיעור מענים
 אישיות ושיחות בית ביקורי וקוימו היועצת של ישיר טיפול קיבלו כולם כמעט בלימודים; מיוחד

 של יותר גבוה שיעור עם קרוב רגשי קשר גם ציינו המדריכים זה במפתן המשפחות. מרבית עם
 שיעור לראות ניתן העיוניים, הלימודים בתחום רבה בפעילות המאופיין ה', במפתן החניכים.

 קשרים נוצרו שבהן מיוחדות חברתיות ובתכניות היל״ה בתכנית שהשתתפו חניכים של גבוה
 ליווי של במיוחד רחב היקף וכן משבר; בעת התערבות שקיבלו משפחות של המורים; עם קרובים

 החניכים של הגבוה האחוז בולט ו-ג׳ ב' במפתנים עמם. תכופים ומגעים למסיימים שוטף
 לידי שבא דבר וייעוץ, טיפול מתן על דגש ניתן ו׳ במפתן חוץ. גורמי עם קשרים קיימו שלגביהם

 ובמפתן אישי, טיפול שקיבלו נערים של גבוה בשיעור והן הרב הטיפולי הצוות בהיקף הן ביטוי
המשפחות. עם ועבודה המדריך עם קרוב קשר רואים אנו א׳

 אי-נחת תחושת הזכירו גם מרביתם אך המפתן, כלפי חיובית עמדה הביעו שהתראיינו החניכים כל
 אנשי והן שהתראיינו, ומסיימים חניכים שהן לציין, מעניין זו. במסגרת הלימודים של מהסטיגמה

 המפתן. של וחולשה חוזק נקודות אותן על הצביעו הפיקוח, וממערכת המקומיות מהרשויות מקצוע
 היו זאת, עם והאינטימית. הקטנה ולמסגרת הצוות של והחם התומך ליחס רבה הערכה הובעה

 כך המקצועיים, והן העיוניים הן הלימודים, על דגש מספיק ניתן לא כי שטענו מרואיינים
מכן. לאחר עבודה לחיי מספיק מוכנים אינם שהמסיימים

 והמנהלים העובדים מרבית חיובי. ארגוני אקלים קיים המפתנים במרבית כי מראים ממצאינו
 פעולה שיתוף של רבה מידה ועל בעבודתם וסיפוק אוטונומיה יצירתיות, של רבה מידה על הצביעו
 ומיעוט המנהלים כמחצית כתומך. המנהל את תופסים העובדים מרבית בנוסף, צוות. ועבודת

 שביעות-רצון גם נמצאה החיובי, הארגוני האקלים לצד בעבודה. יתר עומס על הצביעו מהעובדים
 בפרט. העבודה, לתוכן ובנוגע בכלל, במפתן, לעבודתם בנוגע והמנהלים העובדים מרבית אצל רבה

 שונות נמצאה שביעות-רצון, של והן ארגוני אקלים של הן הנושאים, בכל כי זאת, עם להדגיש, חשוב
השונים. המפתנים בין רבה

 והמגוונים הרבים לצרכים המתייחסת מגובשת, מקצועית גישה יש ככלל למפתנים כי עולה לסיכום,
 פי-רוב על מאפשרים המסגרות לרשות העומדים המשאבים מטפלים. הם בה האוכלוסייה של

 העבודה מתהליך כחלק הקיימים המנגנונים כמכלול, זו. מקצועית לתפיסה בהתאם עבודה
 נמצאה זאת, עם הנוער. לבני פרטנית והתייחסות רב-מקצועית גישה מאפשרים הניתנים והמענים

 ושל העבודה תהליך של שונים מרכיבים של הביצוע במידת המפתנים בין שונות של רבה מידה
 ועל הארגוני האקלים על בנתונים כאמור, מתגלה, המפתנים בין לשונות נוספת עדות התכנית.

הצוות. של שביעות-הרצון
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היוצאים של ומצבם במפתן הביקור משך .5

 בהן תקופות עברו ואף לימודיות ממסגרות בעבר נפלטו למפתן המגיעים והנערות מהנערים רבים
 אין אלה, נוער בני לקליטת אחרונה תחנה לשמש נועד שהמפתן אף על מסגרת. מכל מנותקים היו
 נערים לגבי התכנית. למיצוי עד בה להשתתף וימשיכו זו למסגרת יסתגלו הם כי מאליו מובן זה

 אולם, הנער. עם עבודה שמאפשר בסיסי תנאי המהווה חשוב, יעד הינו במפתן הביקור עצם אלה,
 השירות מדיניות לפי "בית-ספר". של הרגיל בדגם קבועה כתכנית המפתנים תכנית את לראות אין

 כן, על הייחודיים. צורכיהם פי על ממנה ויוצאים אליה נכנסים שהנערים תכנית זוהי נוער, לשיקום
 חניך כל אלא, החניכים, לכל התכנית ולסיום למפתן לכניסה אחידות נסיבות או קבוע, מועד אין

 הראשונים הנושאים לכן, לו. הייחודיות ובנסיבות במועד לו הייחודית הלימודים תכנית את משלים
 בעבור עיסוק מסגרת מהווה המפתן שבה המידה הם, המפתן לעזיבת הסיבות במסגרת שנבדוק

הצוות. או החניך מהמפתן: היציאה את שיזם והגורם השהות, אורך ממנו: היציאה ונסיבות הנער

 זאת, בחברה. יום יום לחיי הבוגרים הכשרת הינה לעצמו מציב שהמפתן נוספת מרכזית מטרה
 ובבעיות יסוד, השכלת בתחום מרובים בצרכים מאופיינת המפתנים חניכי שאוכלוסיית משום

 במסגרת הסתגלות קשיי בגלל למפתנים הגיעו החניכים שמרבית העובדה ורגשיות. חברתיות
 העתידי העיסוק במסגרת גם הסתגלות לקשיי סבירה אפשרות על מצביעה הקודמת, הלימודים

 מצבם.של לבדיקת רבה חשיבות יש כן, על אפקטיבי. סיוע להם יינתן לא אם כמבוגרים, שלהם
מהמפתן. צאתם לאחר הבוגרים

 החל שבמדגם המפתנים ששת את עזבו אשר המפתן חניכי כל אחר מעקב נעשה המחקר במסגרת
 מסיימים לגבי הצוות אנשי של תחזית בידינו יש בנוסף, .1996 מאי בחודש וכלה 1995 ינואר מחודש
 מולא אשר לבוגר" מעקב "טופס כללו המחקר כלי (.1995/96) תשנ״ו הלימודים שנת בסוף צפויים
 נערכו וכן החניך, עם בקשר היה אשר היועצת( או הסוציאלית )העובדת הטיפולי הצוות איש על-ידי

שבמדגם. מהמפתנים בשלושה מסיימים 10כ- עם אישיים ראיונות

במפתן הביקור משך 5.1
 תשנ״ה הלימודים שנות בתום במדגם במפתנים החניכים של הכללית המצבת את מציג 43 לוח

 40%כ- שנה בכל המפתן מסגרות את עזבו המחקר בוצע שבהן בשנתיים כי עולה הלוח מן ותשנ״ו.
 משיעור גבוה זה ששיעור לציין כדאי שנה(. כל ילדים 170 עד 150) בהם הלומדים החניכים מן

 הצטרפו שנה שבכל ראינו השני בפרק שהבאנו מנתונים (.25%) השירות הנהלת שצפתה התחלופה
 ומחוצה המפתן אל רבה תנועה על מלמדים אלה נתונים המדגם. למפתני חדשים חניכים 150כ-
 בצאתם המסיימים ובליווי ליציאה בהכנתם חניכים, בקליטת רב עיסוק מהצוות הדורשת לו,

מהמפתן.
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תשנ״רז הלימודים בשנות העוזבים ושיעור במפתני□ ללמוד הממשיכים החניכים שיעור :43 לוח
ובאחוזים(* מוחלטים )במספרים ותשנ״ו

(1995/96) תשנ״ו שנת (1994/95) תשנ״ה שנת

סה״כ סה״כ סה״כ סה״כ
באחוזים במספרים באחוזים במספרים

100 378 100 396 חניכים סהיכ

60 226 57 225 הבאה בשנה ללמוד ממשיכים
40 **152 43 171 המסגרת את עזבו

התקופה. במהלך במדגם המפתנים חניכי כל את כולל *
 אנשי של בצפי מדובר הלימודים, שנת סיום לפני מאי בחודש נאספו שהנתונים מכיוון • תשנ״ו לגבי **

החניך. עתיד לגבי המקצוע

 הינו במפתן הביקור עצם - קודמות ממסגרות שנשרו לאחר למפתן הגיעו מהחניכים שרבים מכיוון
 למעלה במפתנים ללמוד ממשיכים החניכים שמרבית מלמד, 44 לוח החניכים. לגבי חשוב הישג

 שנתיים הינה הממוצעת והשהות ויותר( שנים 3) ארוכה תקופה נשארים אף כרבע (.78%) משנה
 לפחות שנתיים של שהות דרושה כי הטענה הושמעה המפתנים צוותי עם בראיונות חודשים. וארבעה
 לומדים החניכים מחצית כי מראים ממצאינר בחניך. לטיפול הצלחה שתהיה על-מנת במפתן
כן. לפני עוזבי□ ומחציתם ויותר, שנתיים במפתן

)באחוזים(* ותשנ״ו תשנ״ה בשנים היוצאים כלל של במפתן השהות משך :44 לוח

סה״צ השהות משך

305 □,מוחלט במספרים סרדב
100 באחוזי□ סה־כ

22 שנה עד
50 . . שנים שלוש עד משנה
28 שני□ חמש עד שנים משלוש

2.3 בשנים ממוצעת שהות משך
1.4 תקן סטיית

תשנ״ו. שנת בסוף לעזוב צפויים שהיו חניכים וכן השנים, שתי במהלך בפועל שעזבו חניכים כולל *

 במהלך המסגרת את שעזבו החניכים בשיעור במדגם המפתנים בין שונות קיימת האם בדקנו,
 עם המפתני□ בין שונות על מצביעים אכן הממצאים הממוצעת. השהות ובמשך המחקר, תקופת

(.45 לוח )ראה ג׳ במפתן 68%ל- ה׳ במפתן 48% בין שנע מסיימים אחוז
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 בשנת השונים במפתנים הממוצע השהות ומשך המפתנים יוצאי על-ידי התכנית סיום :45 לוח
)באחוזים(* תשנ״ו ובשנת תשנ״ה

ר ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ סה״כ

76 141 96 84 106 43 546 חניכי□ סה״כ

39 67 57 57 58 27 305 מוחלטים במספרים יוצאים סה״כ
51 46 59 68 55 63 56 באחוזים יוצאים סת״כ

2.0 2.5 2.7 1.9 2.1 2.4 2.3 ממוצע שתות משן
1.4 1.4 1.5 1.2 1.5 1.6 1.4 תקן סטיית

 הערכת פי על תשנ״ו, שנת בתום המפתן את לעזוב שצפויים חניכים 79 )כולל ותשנ״ו תשנ״ה מסיימי כולל *
הטיפולי(. הצוות איש

מהמפתן היציאה נסיבות 5.2
 ועל גמיש, באופן מהחניכים אחד כל צורכי על לענות המפתנים שואפים טיפולית, כמסגרת כאמור,

 חניכים יש למשל, החניכים. לכלל הדרושה או הרצויה השהות משך של ברורה הגדרה אין כן
 לימודים לסיום המקובל )הגיל 18 גיל או הגיוס גיל עד במפתן ללמוד ימשיכו כי רצוי שלגביהם

 אחרת, לימודית למסגרת להפנותם )וניתן( רצוי כי ההערכה מתקבלת שלגביהם חניכים ויש בארץ(,
לכן. קודם עוד עבודה במקומות בשילובם לסייע או

מהמפתן ליציאה הסיבות א.
 שמערך מכיוון בלבד. תשנ״ה למסיימי מתייחסים בפרק, הנתונים מרבית כמו ,46 בלוח הנתונים
 התמונה תשנ״ו, הלימודים שנת בסיום שעזבו החניכים על מלא מידע איסוף איפשר לא המחקר

 השנה במהלך שעזבו לחניכים יתר ייצוג נותנת היתה בניתוח, תשנ״ו מסיימי נכללו אילו המתקבלת,
 אחד לכל ביחס הטיפולי הצוות איש על-ידי שדווחו לעזיבה הסיבות ניתוח הסתגלות. קשיי בגלל

 מסיבות עזבו 64% ואילו ,18 לגיל בהגיעם עזבו מהחניכים 36% רק כי מעלה המפתנים מיוצאי
 הערכת לפי לימודיהם" תכנית "השלמת בשל עזבו היוצאים מכלל אחוזי□ שלושה-עשר אחרות.
 הסיבות מרבית (.6%) יותר גבוהה ברמה למסגרות עברו קטן ומיעוט (,18 גיל לפני )עוד הצוות

 במידה למפתן הסתגלות וחוסר מהמפתן שביעות-רצון חוסר על מלמדות המפתן לעזיבת האחרות
 היעדרויות ריבוי מהחניכים(, 13%) משמעת בעיות היוצאים(, מכלל 18%) ועניין רצון חוסר כלשהי:

(.13%) מהמפתן ואי-שביעות-רצון (13%)

 אלו הם הצוות(, הערכת )לפי לימודיהם תכנית את שהשלימו בגלל שעזבו החניכים כי להניח ניתן
 הם במסגרת להשתלב הצליחו לא אשר החניכים ואילו בו, ולהתמיד במפתן להיקלט הצליחו אשר
 תכנית את השלימו ,18 לגיל הגיעו כי שיצאו החניכים בקרב ואכן, אחרות. מסיבות שיצאו אלו

 שנים ארבע במפתן ששהו החניכים אחוז מגיע יותר, גבוהה ברמה לבית-ספר עברו או לימודיהם
 שעזבו מהחניכים 9% רק זאת, לעומת פחות. או שנה במשך בו שהו 12% ורק 42%ל- ומעלה
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 שנה בתום את.המפתן עזבו 36%ר- ויותר שנים 4 במפתן שהו התכנית סיום טרם אחרות מסיבות
(.p.<01 - בריבוע חי מבחן פי על סטטיסטית מבחינה מובהק זה )הבדל פחות או

 הטיפולי הצוות איש דיווח לפי בתשנ״ה, המפתן יוצאי בקרב המפתן לעזיבת הסיבות :46 לוח
(N־142) )באחוזים(*

באחוזים המפתן לעזיבת סיבות

36 18 לגיל הגיע
13 לימודיו תכנית את השלים
6 יותר גבוהה ברמה בבית-ספר להיקלט מסוגל

18 בלימודים ועניין רצון חוסר
13 משמעת בעיות
13 רבות היעדרויות
13 מהמפתן אי-שביעות-רצון
7 כלכלית סיבה
6 אלימה התנהגות
4 ריכוז קשיי
4 חריגה התנהגות
4 משפחתיות בעיות
4 מגורים מקום שינוי בשל עזבו

6 אחרות סיבות

 את מבטאים האחוזים .100%ב־ מסתכמות אינן לעזיבה הסיבות ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן *
המסיימים. כלל מתוך כלשהי סיבה צוינה שלגביהם החניכים שיעור

 בגלל או ,18 בגיל התכנית סיום לפני שעזבו החניכים בין רקע במאפייני בולטים הבדלים מצאנו לא
 בגיל עזבו בנות יותר כי נמצא זאת, עם האחרים. החניכים לבין לימודיהם, תכנית את השלימו שהם

 יותר נמוך החדשים העולים אחוז (.57% לעומת 65%) בנים מאשר התכנית השלמת בגלל או 18
 רמת מבחינת (.60% לעומת 54%) אלו בנסיבות שעזבו הוותיקים הישראלים אחוז מאשר

 עזבו פיגור, או גבולית אינטליגנציה רמת בעלי שהם החניכים מבין 67% כי מצאנו, האינטליגנציה
 המיוחד החינוך של ממסגרת שהגיעו חניכים כמו-כן, האחרות. בקבוצות 53% לעומת אלו בנסיבות

 הרגיל מהחינוך שהגיעו חניכים מאשר יותר גבוה באחוז התכנית השלמת בעקבות או 18 בגיל יצאו
 50% לנשור: נטו למפתן הגיעם לפני הסתגלות קשיי להם שהיו החניכים (.47% לעומת 59%)

 לימודיהם, תכנית את להשלים ומבלי 18 גיל לפני יצאו קודמים הסתגלות קשיי עם מהחניכים
 מבחינה מובהק זה )הבדל קודמים הסתגלות קשיי להם היו שלא מהחניכים 20% לעומת

(.P.<05 - בריבוע חי מבחן פי על סטטיסטית
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מהמפתן היציאה את שיזם הגורם ב.
 זה היה האם העזיבה: את שיזם הגורם על ממידע ללמוד גם ניתן מהמפתן היציאה נסיבות על

 צוות של החלטה זו היתה שמא או במסגרת, הביקור הפסקת על שהחליטו משפחתו או החניך
 בכל מהמפתן היציאה את שיזם הגורם על נתונים מציג 47 לוח אחר. מקצועי גורם או המפתן
 של החלטה זו היתה הללו המקרים בכמחצית כי מצאנו, .18 גיל לפני עזב שהחניך מקרים אותם
 היציאה היתה המקרים ובכמחצית אחר, מקצועי גורם של או החניך, בשיתוף לפעמים המפתן, צוות

 התקבלה (16%) מהיוצאים מיעוט לגבי רק )לבדם(. משפחתו או החניך של החלטה של תוצאה
 העזיבה, סיבות על לנתונים בדומה והצוות. החניך של משותפת כיוזמה מהמפתן ליציאה ההחלטה

 חוסר בגלל המפתן את עוזבים מהחניכים מבוטל לא שחלק כך, על מצביעים אלה נתונים גם
בכך. תומך שהצוות מבלי הסתגלות, היעדר או שביעות-רצון

 הטיפולי הצוות דיווח לפי תשנ״ה, יוצאי בקרב מהמפתן החניך ליציאת היוזמה מקור :47 לוח
)באחוזים(*

באחוזים סה״כ היוזמה מקור

19 המפתן צוות
11 חוץ** גורם
16 הצוות עם בשיתוף החניך
54 המשפחה ו/או החניך

.18 לגיל שהגיעו בגלל שיצאו חניכים כולל לא *
החניך. מתגורר בו צוות-פנימייה או הרווחה שירותי בעיקר כולל **

המסיימים השתלבו בהן העיסוק מסגרות ג.
 אחרת עיסוק למסגרת הלאה מהמפתן לעבור לחניכים לסייע היא נוער לשיקום השירות מדיניות

 "תחנת מעין המפתן תכנית את לראות יש האפשר, שבמידת היא, הגישה צורכיהם. את ההולמת
 יותר, נורמטיבית מסגרת אל כלשהי, ממסגרת וניתוק קודמת ממסגרת נשירה בין בדרך מעבר",

סטיגמטית. ופחות נבדלת פחות

 הצוות איש על-ידי שדווחו כפי הנערים, עברו שאליהן העיסוק מסגרות על נתונים מביא 48 לוח
 אחרות, נורמטיביות עיסוק במסגרות נקלטו המסיימים של הגדול שהרוב מראה, הלוח הטיפולי.

ולימודים. עבודה במסגרות בעיקר

כלל בדרך אחרות, לימודים למסגרות (60%)כ- היוצאים רוב עברו ,16 עד 13 שבגילים רואים אנו
המיוחד החינוך של למסגרות או עבודה, או מקצועית הכשרה עם לימודים המשלבות למסגרות
מיעוט רק אחרת. שיקומית במסגרת נקלטה נוספת קטנה קבוצה המגורים. ביישוב הקיימות
עיסוק ללא הישארותם על אולי, עדיפה, זו תוצאה לעבודה. יצאו (20%)כ- אלה בגילים מהנערים

לבני ומאפשרת רצויה כל-כך צעיר בגיל לעבודה יציאה מידה באיזו ברור לא אך כלשהו, מסודר
בהם. הטמון הפוטנציאל את לממש הנוער
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)באחוזים(* העזיבה בעת גיל לפי המפתנים, יוצאי עברו אליהן העיסוק מסגרות :48 לוח

המסיים גיל

18 17 16-15 14-13 סה״כ

54 14 36 10 128 "‘מחלטים במספרים היוצאים, סה״כ
28 - - 12 צה״ל
44 58 19 20 35 עבודה

- 14 59 60 26 ועבודה( לימודים של שילוב )כולל לימודית מסגרת
15 ר 14 10 14 אחרת** שיקומית מסגרת
13 21 8 10 13 במסגרת נמצא לא

 ועל העזיבה בעת החניך גיל לגבי מידע חסר מהחניכים 11 % לגבי בתשנ״ה. שסיימו החניכים כל מתוך *
 10%ב- בנוסף, המסיימים. כלל במספר מסתכם אינו גיל קבוצת בכל המסיימים מספר סיכום כן

המסיימים. עיסוק לגבי מידע חסר מהמקרים
אשפוז. מסגרות לעבריינים, חסות מסגרות הלאומי, הביטוח של מסגרות כולל **

 עברו מיעוט□ ורק העבודה בשוק נקלטו (57%) מרביתם שונה: היא התמונה 17 גילאי בקרב
 הינו כלשהי מסגרת ללא שנשארו 17 בגיל היוצאים שאחוז לציין חשוב אחרות. לימודים למסגרות

 שבין מעבר בתקופת נמצאים אלה ונערות שנערי□ ייתכן, (.21%) הגיל קבוצות מכל ביותר הגבוה
 בעייתיות על מעיד שהדבר היא אחרת אפשרות צבאי. לשירות הכניסה לבין הלימודים סיום

 מבוגרים שהם דהיינו זו, גיל קבוצת בקרב בה והתאקלמות הולמת עיסוק מסגרת במציאת מיוחדת
15לצבא. להתגייס מכדי מדי צעירים אך ללימודים לחזור מכדי מדי

.30% ־ במיוחד גבוה הוא 17 בני של עיסוקם לגבי החסר המידע ששיעור לציין יש 15

 עיסוק במסגרות יותר טוב נקלטים 18 בגיל המפתן את שעוזבים שנערי□ נראה ,17ה- בני לעומת
 6 במהלך לצה״ל התגייסו כבר (28%) רבע מעל (:16 גיל עד יותר הצעירים לנערים )בדומה אחרות

 עם בראיונות לגיוס. המתינו אחדים מסיימים ועוד מהמפתן יציאתם לאחר הראשונים החודשים
 מחצית כמעט מועמדותם. את פסל שהצבא שסיפרו היו אך להתגייס רצון רבים ביטאו החניכים

 נמוך ושיעור אחרת שיקומית למסגרת עברו נמוך שיעור עבודה. במקומות נקלטו (44%) מהיוצאים
כלשהי. מסגרת ללא נשארו (13%)

 17 בגיל היוצאים ממחצית למעלה לגבי הנער עוסק במה ידע לא הטיפולי הצוות איש כי לציין יש
 בגיל היוצא החניך בין ניתוק על מעיד זה ממצא (.56%) לימודיהם תכנית את להשלים מבלי שעזבו

 בקרב קיים ומאשר האחרות, הגיל בקבוצות מאשר יותר הרבה רחב בהיקף המפתן צוות לבין זה
 על להשפיע עלול גבוה כה בשיעור חסר מידע כי בחשבון לקחת יש התכנית. בסיום שעזבו החניכים
 ייתכן ההשפעה. כיוון את בוודאות יודעים איננו ואולם כאן ושמוצגים שהתקבלו הנתונים התפלגות

 גם ייתכן אך החופשי, העבודה לשוק יצאו או במסגרת נמצאים אינם רבים נוספים חניכים כי
 נזקקו לא "שהסתדרו" ונערים בעזרה, צורך בגלל למפתן פנו המפתן ע□ בקשר הנמצאים שהחניכים

קשר. להמשך
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 כמחציתם ראשית, מעניינות. נקודות מספר מעלה היוצאים כל של ההמשך למסגרות התייחסות
 אלה ונערות נערים לגבי היווה לא המפתן כלומר, אחרת, שיקומית או לימודית למסגרת עברו

 שנית, השירות. למדיניות בהתאם וזאת ביניים", "תחנת אלא הלימודית, בקריירה אחרונה תחנה
 יוצאים של קבוצות שיש העלה, נוסף ניתוח כלשהי. מסגרת ללא נשארו היוצאים מכלל 13% רק

 (21%) בנות של יותר גבוה שיעור כך, האחרים. מאשר המשך במסגרת להיקלט יותר המתקשים
 (,12%) ותיקים ישראלים מאשר (21%) חדשים עולים של יותר גבוה ושיעור (,10%) בנים מאשר
מסגרת. ללא נשארו

 במקרים גם כלומר, מסגרת. ללא הישארות לבין העזיבה סיבות בין קשר נמצא לא כי לציין, מעניין
 מצליחים ,18 לגיל הגיעם לפני או התכנית את להשלים מבלי המפתנים את נערים עזבו שבהם
לרחוב". "נפלטים בודדים ורק נורמטיבית עיסוק למסגרת לעבור כולם כמעט

 סיבת - שניתחנו מהמפתן היציאה של ההיבטים שלושה כי מלמדים, כה עד שהבאנו הממצאים
 חד- בצורה לזה זה קשורים אינם - החניך עבר שאליה והמסגרת היציאה את שיזם הגורם היציאה,

 ניתן מהחניכים אחד כל של היציאה משמעות על שונות. בנסיבות יוצאים שחניכים אלא משמעית,
 פי על מהמפתן, ליציאה שונות נסיבות סיכום מוצג 49 בלוח יחד. הגורמים כל הרכב פי על ללמוד
השירות. מדיניות פי על רציותן, מבחינת יורד בסדר מוצגות הנסיבות שניתחנו. הגורמים שלושת

)באחוזים( מפתן לפי מהמפתן, היציאה נסיבות סיכום :49 לוח

ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ סה״כ

23 30 24 28 30 7 142 מזחלטים במספרי□ - עוזבי□ סה"כ

תכנית את שהשלים שנקבע או 18 לגיל הגיע א.
39 38 26 32 75 75 56 במפתן* לימודיו י

)מבלי אחרת לימודית/שיקומית למסגרת עבר ב.
את שהשלים שנקבע ומבלי ,18 לגיל שהגיע

22 3 12 21 32 92 18 לימודיו( תכנית

למסגרת שעבר )מבלי עבודה במקום נקלט ג.
או 18 לגיל שהגיע ומבלי אחרת, לימודים

30 ־ 8 14 10 14 12 לימודיו( תכנית את שהשלים שנקבע

הצוות בשיתוף התקבלה לעזוב ההחלטה ד.
או אחרת לימודים למסגרת שעבר )מבלי

השלים או 18 לגיל שהגיע ומבלי עבודה, למקום
- 7 ־ ר 3 - 4 לימודיו( תכנית את

תמך שהצוות )מבלי המפתן את עזב ה.
מבלי אחרת, במסגרת שנקלט מבלי בהחלטה,

9 ר 8 25 ר - 11 לימודיו( תכנית את השלים או 18 לגיל שהגיע

יותר. גבוהה ברמה בבית־ספר להיקלט מסוגלים שהיו מכיוון עזבו שהם לגביהם שצוין חניכים 8 כולל *
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 א׳(: )מצב ברורות חיוביות בנסיבות מהמפתן יוצאים החניכים מחצית שמעל לראות ניתן מהלוח
 קבוצה הצוות. הערכת פי על במפתן, לימודיהם תכנית את השלימו או 18 לגיל הגיעו שהם בגלל

 מסוגלים שהם מכיוון יוצאים הם כי מפורש, באופן הצוות ציין שלגביהם נערים שמונה כוללת גם זו
 שיצאו מהחניכים 18 ל-% התייחסות בלוח יש זו, קבוצה אחרי יותר. גבוהה ברמה למסגרת לעבור

 מהמפתן יצאו שחניכים אף על (.,ב )מצב אחרת שיקומית או לימודית במסגרת ונקלטו מהמפתן
 גם נחשבות לימודיהם, תכנית את השלימו כי לגביהם נקבע שלא אף ועל ,18 לגיל להגיע מבלי

 לנוער המסייעת ביניים" "תחנת משמש המפתן שבו מצב על מלמדות הן חיוביות: אלו נסיבות
יותר. הולמת שכנראה למסגרת להגיע

 למפתן, להסתגל הנער מתקשה שבהם מהמקרים בחלק כי למדנו, במפתנים גורמים עם מראיונות
 ליציאת היוזמה כאשר כי מלמדים הנתונים ואמנם, אחרת. למסגרת מעבר על המפתן צוות ממליץ
 במסגרות (73%) היוצאים מרבית נקלטו אחר, מקצועי מגורם או מהצוות באה מהמפתן החניך

 10% ורק עבודה במקומות נקלטו מהיוצאים 17% עוד בצה״ל; או אחרות, שיקומיות או חינוכיות

 או החניך כאשר זאת, לעומת כלשהו. עיסוק מסגרת ללא נשארו הצוות בהמלצת מהיוצאים
 במסגרות נקלטו 38% רק שונה: מכן לאחר מצבם המפתן, את לעזוב שהחליטו אלה הם המשפחה
 על מובהק הקבוצות בין )ההבדל מסגרת ללא נשארו מהיוצאים 21% ואילו שיקומיות או חינוכיות

(.p<0.05 בריבוע, חי מבחן פי

 הוא אבל לימודיו, תכנית את השלים או 18 לגיל שהגיע מבלי יוצא החניך שבו מצב הוא ג׳ מצב
 לפני הופסקו הנער של לימודיו שכן הקודם, מהמצב חיובי פחות זה מצב יציב. עבודה במקום נקלט

 הצליח החניך זאת, עם יותר. הולמת לימודים למסגרת מעבר תחנת שימש לא והמפתן ,18 גיל
נורמטיבי. עיסוק במסגרת להיקלט

 מבלי ,18 לגיל שהגיע מבלי יצא החניך זה במצב מהיוצאים(. 4%) בעייתי כיותר נתפס ד׳ מצב
 ולא לימודים לא - נורמטיבי עיסוק במסגרת נקלט לא גם והוא לימודיו תכנית את שהשלים

 להניח אפשר המשפחה(. או והחניך הצוות בשיתוף )או הצוות ביוזמת היתה יציאתו אולם, עבודה,
 בפועל, התוצאה ואולם המפתן, את יעזוב שהחניך מוטב כי העריכו שבגללם שיקולים היו לצוות כי

אלה. מקרים של הבעייתיות את מבליטה כלשהי, במסגרת נקלט לא שהנער

 נורמטיביות סיבות ללא שיצאו - מהיוצאים 11 % - והנערות הנערים קבוצת מוצגת הלוח בתחתית
 אחרת עיסוק במסגרת נקלטו לא ואף הצוות המלצת וללא התכנית( השלמת או 18 לגיל )הגעה
ביותר. כבעייתיות נתפסות זו קבוצה של היציאה נסיבות ה׳(. )מצב

מהמפתן צאתם עם החניכים של הלימודיים ההישגים 5.3
המסיימים של הלימודיים ההישגים רמת א.

 מידת ניתוח יסוד. במיומנויות החניכים קידום היא המפתן של המרכזיות המטרות אחת
 הרמה על נתונים יוצגו כאן הבא. בפרק יובא הלימודים שנת במהלך החניכים של ההתקדמות
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 במועד וחניך חניך כל לרמת מתייחסים הנתונים מהמפתן. ליציאתם סמוך החניכים הגיעו שאליה
16מהמפתן. ליציאתם בסמוך נבדקו שבו האחרון

 לפני אחדים חודשים החניכים מרבית לגבי אירע ההישגים, רמת על מידע נמסר שבו הבדיקה, מועד 16
נוספת. התקדמות חלה חלקם שאצל שתיתכן כך יציאתם,

 מאוד. נמוכים להישגים מהחניכים רבים הגיעו מהמפתן, ליציאתם בסמוך גם כי מלמד, 50 לוח
 הבנת של בתחום בלבד. ד כיתה עד של יסוד במיומנות להישגים הגיעו מהחניכים כמחצית
 כיתה של לרמה הגיעו 22% יותר, או ז׳ כיתה של לרמה מהחניכים 23% רק הגיעו למשל, הנקרא,

 מינימליים הישגים עם נשארו מהחניכים 21% ואילו ד, או ג׳ כיתה של לרמה הגיעו 35% ו', או ה׳
 כתיב, - שנבדקו התחומים בשאר גם בלבד. ב׳ או א' בכיתה לרמה המקבילים הנקרא, בהבנת
 שיעור דומה. ברמה יציאתם לפני המסיימים של הישגיהם היו - וחשבון פה ובעל בכתב הבעה

 או 18 בגיל שיצאו החניכים בקרב יותר נמוך א'-ב׳ כיתות של מינימליים הישגים בעלי היוצאים
 מובהקים הבדלים נמצאו לא אך כן, לפני שיצאו החניכים בקרב מאשר לימודיהם תכנית בסיום

אלו. מתחומים אחד באף אלה קבוצות שתי בין

 החינוך במערכת כיתות של מקובלת רמה פי על היוצאים, הישגי את המורים הערכת :50 לוח
)באחוזים(* הרגילה

הרגילה החינוך במערכת הכיתה דרגת לפי החניכים רמת

ט׳-י״ב ז׳-ח׳ ה׳-ר ג׳-ד׳ א׳-ב׳ סה״כ לימודים תחום

7 15 22 35 21 100 הנקרא הבנת
6 13 21 32 28 100 כתיב
5 11 21 34 29 100 בכתב הבעה
7 18 27 32 16 100 פה בעל הבעה
7 11 25 36 21 100 חשבון

 נכללים מהמפתן. יציאתם לפני מידע נמסר שבו האחרון במועד החניכים רמת על מתבססים אלה נתונים *
(.N-305) ותשנ״ו תשנ״ה הלימודים משנות המפתן מסיימי בניתוח

לימודיהם בתום הבוגרים קיבלו אותן תעודות ב.
 מדד מהוות במפתן לימודיהם בסיום לחניכים הניתנות התעודות אחרות, חינוכיות במסגרות כמו

 שגרתי באופן למפתן. מחוץ ההצלחה סיכויי על להשפיע עשויות ואף רצויה, טיפול לתוצאת
 או (,18 לגיל שהגיעו )במקרה במפתן לימוד שנות 12 על פנימית תעודה המפתנים לבוגרי מוענקות

 לנער משמעותיות להיות עשויות הפנימיות המפתן תעודות הלימודים. שנת סיום על פנימית תעודה
 שמוענקות פנימיות תעודות ואולם, במסגרת. להתמיד ביכולתו הכרה בהן הרואים ולמשפחתו,

 בשנים כן, על אחרות. ותעסוקתיות לימודיות במסגרות מוכרות אינן המפתנים על-ידי לחניכים
 תזכה בהן שההצלחה חיצוניים, למבחנים לגשת החניכים את להביא מאמצים נעשים האחרונות

למפתן. מחוץ רשמיים גורמים על-ידי המוענקות בתעודות אותם
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כוללות: במפתני□ הניתנות החיצוניות התעודות
 עמידה על מעידה זו תעודה והרווחה. העבודה משרד על-ידי המוענקות בי( או ,א )שלב חניכות תעודות

 א׳ שלב לחניכות )הבחינות המקצועית ההכשרה תהליך של הראשונים בשלבים בבחינות בהצלחה
המפתנים(. בתוך מוגשות

 הניתנת לתעודה מקבילה זו תעודה והרווחה. העבודה משרד על-ידי המוענקת סקצועי לסיווג תעודה
 מעידה לתעודה זכאות והרווחה. העבודה משרד שבפיקוח הטכנולוגיים בבתי-הספר הלימודים בגמר

 תעסוקה על השלכות גם יש לתעודה לזכאות המקצועית. ההכשרה תהליך של מוצלח סיום על
 המעניקה חניכות", "גמר של מקצועית רמה על מעידה שהתעודה לציין יש כי אם בתחום, עתידית
העבודה. בשוק גם נמוך וערכו - במקצוע ביותר הנמוך שהוא פורמלי מעמד
 בבחינות בהצלחה עמידה על מעידה והיא החינוך משרד על-ידי המוענקת תעודה הינה ה׳ל־ה תעודת
 לימודים תכנית פי על עיוניים ללימודים מתייחסות הבחינות לימוד. שנות 10 או 9 ,8 של ברמה

עמו. בשיתוף ומבוצעת החינוך במשרד נוער לקידום השירות על-ידי פותחה התכנית מוגדרת.

 ואת התעודות סוגי את מפרט 51 לוח המפתנים. כל ממנהלי נאסף הניתנות התעודות על מידע
 אחוז בלוח מצוין כמו-כן, תשנ״ה. לבוגרי כלשהו מסוג תעודה בהם שניתנה המפתנים אחוז

 )תשנ״ה(, המחקר התקיים שבה הלימודים שנת בתום תעודה לקבל היו שצפויים בממוצע הבוגרים
 האחרונים בחודשים המנהלים דיווח פי )על מפתן בכל תעודה לקבל הצפויים הבוגרים סך מתוך

הלימודים(. שנת של

תשנ״ה* לבוגרי שונים מסוגים תעודות ניתנו שבהם מפתנים :51 לוח

שנוהגים התעודות
במפתן לתת

של ממוצע אחוז
הצפויים הבוגרים מכלל אחוז

זו תעודה לקבל )ארצי( הבוגרים
הבוגרים כלל מתוך לקבל שצפויים סה״כ סה״כ
מפתן** בכל תעודה באחוזי□ במספרי□

92 92 100 34 לימוד שנות 12-10 בוגר תעודת
78 24 68 23 א׳-ב' שלב חניכות

45 16 44 15  מקצועי סיווג ו/או חניכות גמר
(1 )סוג

52 37 53 18. לימוד שנות 10-8 היל״ה תעודת

 בארץ. המפתנים כל לגבי נאסף המידע *
זו. תעודה קיימת בה□ המפתנים מתוך **

 שנות 12 או 11,10 של בוגר תעודות מקבלים המפתנים בכל החניכים כי לראות ניתן הלוח מתוך
 בתחום בממוצע. הבוגרים למחצית המפתנים, במחצית רק ניתנות היל״ה מטעם תעודות לימוד.

 ותעודות בממוצע, מהבוגרים 80%ל- מהמפתנים 70%בכ- מקצועיות ביניים תעודות ניתנות המקצועי
 ביניים ותעודת היל״ה תעודות בממוצע. מהבוגרים 45%ל- מהמפתנים 44%ב- ניתנות מקצועי סיווג
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 מכאן מהבוגרים. לשישית רק ניתנת מקצועי סיווג תעודת ואילו מהבוגרים לכשליש ניתנת מקצועית
 מושגים בחיים, דרכו בהמשך לבוגר לעזור עשויים אשר הללו, הפורמליים הכלים כי להסיק ניתן

בלבד. מהחניכים חלק על-ידי

 בפועל. קיבלו במדגם המפתנים מששת היוצאים שכל התעודות על מפורט מידע נאסף כמו-כן,
 על נתונים בנפרד מציג הלוח שונות. חיצוניות תעודות שקיבלו המסיימים שיעורי מוצגים 52 בלוח
 ,18 לגיל שהגיעו משום שעזבו חניכים ובקרב היוצאים כלל בקרב חיצוניות לתעודות הזכאים שיעור

 30% כי לראות ניתן יותר. גבוהה למסגרת לעבור מסוגלים היו או לימודיהם תכנית את השלימו

 פורמליות תעודות קיבלו 18 לגיל הגיעו או התכנית את שהשלימו מהיוצאים וכמחצית מהיוצאים
 תעודות שקיבלו היוצאים כלל שיעור כאשר המפתנים בין רבה שונות ישנה למפתן. מחוץ המוכרות
 הגיעו או התכנית את שהשלימו היוצאים ושיעור השונים, במפתנים 47%ל- 17% בין נע חיצוניות

.75%ל- 27% בין גדול בטווח הוא אף נע תעודות שקיבלו 18 לגיל

)באחוזים(*,** חיצוניות תעודות שקיבלו היוצאים שיעורי :52 לוח

ר ה׳ ד ג׳ ב׳ א׳ סה״כ

23 30 24 28 30 7 142 מוחלטים במספרים היוצאים סך־כל
תכנית את השלימו ו/או 18 בני היוצאים סך־כל

9 25 15 9 17 4 79 מוחלטים במספרים לימודיהם
מקצוע דת1תע או ב' או א' שלב חניכות תעודת קיבלו

35 27 - 21 17 - 19 יוצאים סה״כ
56 32 - 67 29 - 30 לימודיהם תכנית את השלימו ו/או 18 בני יוצאים

מקצועי*"" סיווג תעודת קיבלו
- - 17 - - 43 5 יוצאים סה״כ
־ - 27 ־ - 75 9 לימודיהם תכנית את השלימו ו/או 18 בני יוצאים

לימוד שנות 10-8 ה׳ל״ה תעודת קיבלו
13 40 - - 3 - 11 יוצאים סה״כ
33 48 - - 6 - 20 לימודיהם תכנית את השלימו ו/או 18 בני יוצאים

הללו מהתעודות יותר או אתת קיבלו
39 47 17 21 20 43 30 יוצאים סה״כ
67 56 27 67 35 75 49 לימודיהם תכנית את השלימו ו/או 18 בני יוצאים

בלבד. תשנ״ה הלימודים שנת ליוצאי מתייחס *
.100%ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מתעודה יותר קיבלו מהיוצאים חלק **

ב׳. או א' שלב חניכות לתעודת בדרישות גם עומדים זו לתעודה הזכאים חניכים ההכרח, מן ***

 א׳ שלב חניכות תעודת קיבלו 18 לגיל הגיעו או התכנית את שהשלימו מהיוצאים אחוז שלושים
 חיצונית, לתעודה זכאות של יתר אומדן מציגים אלה שנתונים ייתכן אולם, מקצוע. תעודת או ב׳ או
 חניכות בתעודת הרואים יש ואף פנימית, לתעודה מתייחסת מקצוע" "תעודת מהמקרים בחלק כי

 קיבלו 18 לגיל הגיעו או התכנית את שהשלימו מהיוצאים אחוזים תשעה פנימית. תעודה א׳ שלב
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 או 9,8 סיום על היל״ה תעודת קיבלו 20% ואילו והרווחה, העבודה משרד של מקצועי סיווג תעודת
 מקצועי סיווג תעודות בהם: הנפוצות התעודות בסוגי המפתנים בין רבה שונות ישנה לימוד. שנות 10

 ו ה׳ במפתני□ בעיקר ניתנו היל״ה תעודות ואילו )בלבד(, ו-ד׳ א׳ במפתני□ תשנ״ה בשנת ניתנו
 והישראלים החדשים העולים בין או והבנות הבנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא 17.,ו

אלה. במפתנים השונות לתעודות הזכאות בשיעורי הוותיקים

לשנה. משנה משתנה השונות לבחינות הניגשים החניכים ששיעור ציינו המרואיינים אולם, 17

המפתן עזיבת לאתר היוצאים מצב 5.4
 את עזיבתם מיום שנה כחצי של בטווח המסיימים כל של מצב□ על המפתן מצוות מידע נאסף

 המעבר תקופת את מהווה הזה הזמן טווח יציאתם. לאחר שנה מסיימים רואיינו וכן המפתן,
 התעסוקה בשוק השתלבותו לבין המפתן של המוגנת במסגרת חניך הנער היות שבין הקריטית
 גם לנבא עשויה זו בתקופה מוצלחת הסתגלות )כנער(. אחרת במסגרת או )כמבוגר( החיצוני

כמבוגר. עתידית הסתגלות

 מידת לגבי הצוות הערכת את גם בדקנו החניך, נקלט בה העיסוק מסגרת סוג לבדיקת בנוסף
 ולגבי במסגרת להתמיד המסיים סיכויי לגבי וכישוריו, המסיים לצורכי המסגרת של ההתאמה

 במסגרת מצבם על הצוות אנשי ידעו מהחניכים 60%לכ- ביחס למסגרת. הסתגלות קשיי של קיומם
 נמצאים שאינם מהמסיימים 13% כולל הצוות, אנשי בידי מידע היה לא 40%כ- לגבי ואילו החדשה

 צוין החדשה, במסגרת מצבם מה הצוות איש ידע שלגביהם מהמסיימים, 85% לגבי במסגרת.
 15% לגבי זאת, לעומת ולכישוריהם. לצורכיהם המתאימה במסגרת השתלבו שהמסיימי□

ולכישוריהם. לצורכיהם מתאימה שאינה במסגרת שהשתלבו צוין מהמסיימים

 סיפרו שעבדו הנערים מהמפתן. היציאה לאחר עיסוקם על למדנו המפתנים בוגרי ע□ בראיונות גם
 מקצועית לא עבודה וכן בניין, מלצרות, תעשייה, כפועלי עבודה ובהן התנסו, שבהן עבודות מגוון על

 העבודה מסגרת עבודה. מקומות בין הנערים של גבוהה ניידות שיש נראה, למדו. אותו בתחום
 מהבוגרים חלק שונות. במסגרות להתנסות רצון יש אלא קבועה, כמסגרת נתפסת אינה זה בשלב

 עסק לפתוח רצון על דיברו שניים למשל, המקצועי, בתחום לעתיד ותכניות שאיפות הציגו שרואיינו
 רוצים היו במה יודעים אינם כי וסיפרו ממוקדים, פחות היו אחרי□ משפחה. בני בשיתוף עצמאי
לעסוק.

 שקיבלו ההכשרה וכי במפתן למדו אותו במקצוע חיובית לא התנסות על סיפרו מהיוצאים חלק
 זה במפעל קטן, הכל "במפתן מכן: לאחר זה בתחום בהשתלבות צורכיהם על ענתה לא במפתן
 למדו אותו המקצועי בתחום לה□ שהוצעו העבודה שתנאי סיפרו מסיימים קשה". יותר הרבה

 השירותים במערכת מקצוע אנשי גם אחרות. בעבודות מאשר טובים פחות לעתים היו במפתן
 "המפתן מכן; לאחר עבודה לחיי החניכים הכשרת את לשפר צורך על סיפרו שהתראיינו והפיקוח

נפילה..."; יש המפתן אחרי מקצועית. מבחינה פחות רגשית, מבחינה הילדים צורכי על יפה עונה
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 טובה תהיה בעבודה להשתלב הבוגרים שיכולת כדי המקצועי בתוצר שיפור לראות רוצה "הייתי
 בהם למצוא סיכוי שיש מקצועות שילמדו מקצועות... של רחב יותר הרבה מגוון "שיהיה יותר";

העבודה". בשוק תעסוקה

 הנערים של יכולתם על מעידים המפתן יוצאי אצל וחברתיים רגשיים תעסוקתיים, בתחומים קשיים
 על ממצאים מציג 53 לוח במפתן. שהותם לאחר בחברה משמעותיים תפקידים עצמם על ליטול
 כאשר מהמפתן, יציאתם לאחר שנה כחצי המפתנים יוצאי אצל וחברתיות רגשיות בעיות של קיומן

 בהסתגלות קשיים על בעיקר מסרו הטיפולי הצוות אנשי אלה. קשיים על יודע הטיפולי הצוות איש
 בתחום מועטה, במידה אף כלשהו, קושי על ידוע היוצאים כלל מקרב 34% אצל העיסוק: למסגרת

 אם יודע אינו כי הצוות איש ציין (40% )כמעט מהמקרים גבוה שיעור שלגבי לב, לשים יש זה.
לא. או בעיה קיימת

 המפתנים, יוצאי בקרב שונים בתחומים קשיים של קיומם לגבי הטיפולי הצוות איש הערכת :53 לוח
(N=142) )באחוזים( תשנ״ה

 לא
ידוע

 בכלל
לא

 במידה
מועטה

 או רבה במידה
מאוד רבה סה״כ

37 29 20 14 100 המשך למסגרת הסתגלות קשיי
39 32 16 13 100 המשפחה עם יחסים
39 34 18 9 100 חברים עם יחסים
37 39 13 10 100 קשה רגשי מצב
38 53 6 3 100 פלילים
40 55 4 1 100 אלכוהול או סמים
37 49 8 6 100 שוטטות

 כי חסר אומדן מהווים שהם ייתכן אולם תחום, בכל הידועות הבעיות שיעור את מציגים הנתונים
 מהלך עם טוב שמרגישים שחניכים ייתכן, עליהן. יודע אינו שהצוות היוצאים אצל בעיות גם ייתכנו
 המפתן עם מגע שניתקו היוצאים בקרב דווקא וכי המפתן צוות עם קשר על לשמור נוטים חייהם

 עם בקשר שאינם שהבוגרים - הפוכה להטיה אפשרות גם קיימת יותר. רחב בהיקף בעיות קיימות
 נוטים הם כי סיפרו בוגרים כולל, באופן החדשה. במסגרת היטב מתמודדים דווקא המפתן צוות

 לעקוב להמשיך נוטה הצוות שגם וייתכן לעזרה, נזקקים שהם בעת דווקא המפתן עם קשר ליזום
בעיות. להם צופה שהוא נערים אחר

 ועם המשפחה עם ליחסים בנוגע קשיים על יודעים הצוות אנשי כי מלמדים, 53 בלוח הנתונים
 קשה, רגשי מצב ועל היוצאים(, כלל מקרב 30%)כ- היוצאים של משמעותית קבוצה בקרב החברים

 של בתחומים חמורות בעיות זאת, לעומת היוצאים. מכלל כרבע אצל מסוימת, במידה לפחות
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 מהיוצאים מיעוט לגבי רק לצוות ידועות ושוטטות אלכוהול שתיית או בסמים שימוש פלילים,
'8(.14% עד5%)כ-

 החניכים, של הקודם הרקע על נתונים איסוף בעת המחקר, שבתחילת החניכים לשיעור דומה זה שיעור 18
 היוצאים שגיל בכך להתחשב צריכה נתונים השוואת אולם, בעבר. בפלילים מעורבות על לגביהם שדווח
המחקר. בתחילת מידע נאסף שלגביהם החניכים מגיל גבוה

סיכום 5.5
 בעקבות הגיעו מהחניכים שרבי□ העובדה לאור שנים. 2.3 הינו במפתני□ הממוצעת השהות משך
 במסגרת השהות בהתמשכות לראות ניתן קודמות, לימודיות במסגרות חמורים הסתגלות קשיי
 שנה כל החוצה: המסגרת מן חניכים של רבה בניידות מאופיינים המפתנים זאת, עם חשוב. הישג

 יוצאים החניכים מחצית מהצפוי. יותר גבוה שיעור במסגרת, הלומדים מהחניכים 40%כ- יוצאים
שנתיים. של שהות שהשלימו לפני

 מהיוצאים 20%כ- עוד לגבי .18 לגיל הגיעו שהם משום יצאו מהחניכים אחוזים ושישה שלושים
 שהיו משום שיצאו נערים מספר גם בהם לימודיהם, תכנית את השלימו הם כי הצוות דיווח

 מהיוצאים( 39%) האחרים החניכים רוב יותר. גבוהה ברמה לימודית במסגרת להיקלט מסוגלים
 ועניין רצון חוסר בעיקר אליו: הסתגלות חוסר או מהמפתן שביעות-רצון חוסר של סיבות בשל עזבו

 אלה בעיות רבות. ,והיעדרויות משמעת בעיות מהמסגרת, כללית שביעות-רצון חוסר בלימודים,
 זו. למסגרת להפנייתם הסיבה את היוו רבים ובמקרי□ למפתן הגיעם לפני מהחניכים רבים אפיינו

 יצאו וכמחציתם משפחתם, דעת על או עצמם, דעת על יצאו 18 לגיל מתחת המסיימים כמחצית
 כי הטיפולי הצוות איש דיווח מהמקרים במיעוט רק אחר. מקצועי גורם או המפתן צוות ביוזמת
והצוות. החניך של משותפת יוזמה פרי היתה מהמפתן היציאה

 כלשהי. עיסוק מסגרת ללא נשארו (13%) מיעוט ורק עיסוק, במסגרות נקלטו היוצאים מרבית
 אחרות. שיקומיות או לימודיות למסגרות עברו או עבודה, במקומות כלל בדרך נקלטו היוצאים
 16-13 בגיל מהמפתן שיצאו חניכים שונים: בגילים שונים מסוגים למסגרות לעבור נטו היוצאים

 על-פי-רוב, עברו, 17 בגיל מהמפתן שיצאו חניכים לעומתם, לימודיות. למסגרות על-פי-רוב, עברו,
 או עבודה במקומות כלל בדרך נקלטו ומעלה 18 בגיל מהמפתן שיצאו וחניכים עבודה, למסגרות
לצה״ל. התגייסו

 שכניסה כך, על מלמדת אחרות שיקומיות או לימודיות למסגרות עוברים רבים שיוצאים העובדה
 ביניים תחנת המפתן מהווה מהחניכים לרבים לא-הפיכה. אחרונה" "תחנה בהכרח אינה למפתני□

 הסתגלות חוסר של סיבות בשל מהמפתנים שיצאו שחניכים לציין חשוב אחרת. למסגרת בדרך
 18 אחרת. נורמטיבית למסגרת לעבור המקרים, ברוב הצליחו, לימודיהם תכנית את שהשלימו מבלי
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 רק למדי. נמוכי□ יסוד במיומנויות היוצאים של הלימודיים הישגיהם מהמפתן, ליציאתם בסמוך
 הגיעו כמחצית□ ואילו שנבדקו, מהתחומים אחד בכל מעלה או ז׳ כיתה של לרמה הגיעו 20%כ-

 את שסיימו החניכים כל כמעט זוכים הלימודים בסיום בלבד. ד' כיתה עד של הישגים לרמת
 היוצאים מרבית של הלימודיים בהישגים הנמוכה הרמה לאור המפתן. של פנימית לתעודה התכנית

 סיווג או מקצוע )תעודות חיצוניים גורמים על-ידי הניתנות לתעודות הזכאות כי מפתיע זה אין
 תעודות בלבד. חלקית החינוך( משרד של היל״ה תעודת או והרווחה העבודה משרד של מקצועי

 לגיל בהגיעם או לימודיהם תכנית את שהשלימו לאחר שיצאו החניכים למחצית רק ניתנו חיצוניות
 השונות לתעודות הזכאות שיעורי בין מאוד רבה שונות קיימת האחרים. היוצאים מכלל 30%ול- ,18

 אינם היוצאים מרבית של הפורמליים המקצועיים הישגיהם כי לציין, יש השונים. במפתני□
 בהכשרה הנרכשות גבוהות מקצועיות מיומנויות הדורשים עבודה במקומות השתלבות מאפשרים
מקצועית.

 והנערות הנערים כמחצית אצל המופיעים היוצאים, של ביותר הנפוצים הקשיים הצוות, דיווחי לפי
 ועם המשפחה עם וביחסי□ עיסוק למסגרת הסתגלות של בתחומים הם מידע, נמסר שלגביהם
 כגון יותר, חמורות בעיות על לצוות ידוע מהיוצאים קטן מיעוט לגבי רק זאת, לעומת החברים.
 שוטטות או (8%) אלכוהול או סמי□ מידע( לצוות יש לגביהם מהחניכים 15%) בפלילי□ מעורבות

 בטווח אף - אלה בתחומים מצבם על הצוות ידע לא (40%)כ־ מהיוצאים ניכר שיעור לגבי (.21%)
 כשישה המפתנים יוצאי של למצבם מתייחסים הממצאים עזיבתם. מאז חודשים כשישה של הקצר

 משמעותית מעבר תקופת מהווה זה זמן טווח לצוות. שידוע ככל המסגרת, עזיבת לאחר חודשים
יותר. ארוך בטווח כמבוגר עתידית הסתגלות על להצביע עשויה במהלכה והסתגלות ביותר,
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במפתן שהותם במהלך החניכים במצב שינויים .6

 ללמוד להמשיך יוכלו שלא נוער לבני ותעסוקה לימודים מסגרת להעניק נועדו שהמפתנים ראינו,
 פערי□ צברו במפתנים הלומדים הנוער מבני רבים השלישי, בפרק שדיווחנו כפי אחרות. במסגרות

 לפעמים והחברתי, הלימודי בתפקודם חמורים מקשיים סובלים והם הלימודיים בהישגיה□ רציניים
 ויותר שנים 6 של לימודיי□ מפערים סובלים התלמידים ממחצית שיותר ראינו רב. זמן במשך

 לטיפול הזדקקות כדי עד חמורות, ורגשיות התנהגותיות בעיות יש מהחניכים ומעלה 40%ול-
 בתחומים החניכים של לקידומם להביא היא המפתנים של המרכזיות המטרות אחת מקצועי.

 (2) התנהגות; ובעיות תוקפנית התנהגות סדיר, ביקור של בעיות לצמצם (1) שונים: משמעותיים
 במיומנויות החניכים רמת את לקדם (3) החניכים; של והחברתית הרגשית ההסתגלות את לקדם
 עבודה הרגלי להקנות (5) בכיתה; הלימודית ההתנהגות את לשפר (4) עיוניים; ובלימודים יסוד

בסדנה. מקצועיות מיומנויות ולקדם

הבאות: בשאלות נתמקד זה בפרק
 שלא במידה תחומים? באילו - כן ואם ובהתנהגותם, החניכים ברמת התקדמות חלה האם )א(

 תשובה נסיגה? שחלה או שינוי ללא נשאר החניכים של מצבם האם - התקדמות נצפתה
אלה. בתחומים המפתן יעדי מושגים מידה באיזו ללמוד לנו תאפשר אלה לשאלות

 מתחלקת הזו השאלה השונים? בתחומים החניכים התקדמות על המשפיעים הגורמים מהם )ב(
 במידת לשונות הקשורים החניכים של האישיים המאפיינים מהם (1) מרכזיות: שאלות לשתי

 החניכים קבוצות הן מי אותנו תלמד זו לשאלה תשובה שונים? בתחומים התקדמותם
 חלה מפתנים באילו (2) במיוחד; הבולט באופן במפתן הלימודים שנת במהלך המשתנות
 השונים הפעולה דפוסי בין קשר על להצביע תסייע זו לשאלה תשובה יותר? רבה התקדמות
הטיפול. אפקטיביות לבין השונים במפתנים הקיימים

 חניכי את המאפיינים הקשיים את בחשבון לקחת חייב החניכים של במצבם החלים בשינויים דיון
 גבוה בסיכון נמצאו שהם משום המפתן למסגרות הגיעו ככולם, רובם המפתנים, חניכי המפתנים.

 הם שבהן האחרות החינוכיות שבמסגרות ומשום שונים, התנהגותיים בתחומים נוספת להידרדרות
 נמצאים והנערות הנערים ועוד, זאת אותם. לקד□ מסוגלות הן אין כי הערכה התקבלה למדו

 השינויים בהצגת כן, על רבים. ובמשברים בקשיים כמלווה הידוע ההתבגרות, גיל של בעיצומו
 לשמירה עדויות על והן ובהישגים, בהתנהגות להתקדמות עדויות על הן נעמוד החניכים אצל שחלים

קיים. מצב על

 והסתגלות סדיר ביקור הבאים: בתחומים החניכים במצב השינוי על ממצאים יובאו הפרק בהמשך
 חל מידה באיזו תחילה ייבדק תחום בכל לימודיים. והישגים לימודית התנהגות וחברתית, רגשית
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 לבחון שמטרתו רב-משתני ניתוח יוצג מכן ולאחר אחת, לימודים שנת במהלך החניכים במצב שינוי
 מודלים. 3 לפי בשלבים נעשה הניתוח החניכים. של ההתקדמות במידת לשונות הגורמים את

 יותר. המאוחרת במדידה מצבו על הנער של הקודם המצב של השפעתו את בודק הראשון המודל
 המאוחרת במדידה מצבו על הנער של אישיים מאפיינים של השפעתם מידת את בודק השני המודל

 של מפורט תיאור )ראה מהמפתנים אחד בכל הלימודים השפעת את בודק השלישי והמודל יותר,
(.2 בפרק הניתוח שיטת

 בסוף שנית נבדקו לא התקופה בתחילת שנבדקו מהחניכים 19% כי לב, לשים יש הנתונים, בפירוש
 פעמיים נמדדו שלא התלמידים מספר במסגרת(. למדו לא כבר שהם משום )על-פי-רוב התקופה

 11%ו- 8%) ו-ג׳ ב׳ במפתנים במיוחד נמוכים משיעורים החל השונים: המפתנים בין שונה
 במחקר בהתאמה(. 30%ו- ,25% ,24%) ו-א' ו׳ ד, במפתנים יותר גבוהים לשיעורים ועד בהתאמה(,

 בעיות בעלי אלה דווקא הם המסגרת את שעזבו הנערים כי כלל, בדרך להניח, מקובל חינוכי
 אין המפתנים של שבמקרה רואים אנו אולם נמוכים. לימודיים והישגים במיוחד רבות התנהגות

 של נמוכה ברמה מתאפיינים התכנית סיום לפני שעזבו שחניכים הראה שבוצע ניתוח כך: הדבר
 את שהשלימו חניכים גם העברית. במקצועות לאחרים( )יחסית גבוהה ברמה גם אך סדיר, ביקור
 מידע לנו אין זאת, מלבד השנה. באמצע המפתן את עוזבים הצוות, הערכת לפי לימודיהם, תכנית

 יציאתם שלפני בתקופה מתקדמים פחות דווקא שהם ייתכן היוצאים: של ההתקדמות מידת על
 את שעזבו החניכים מידה באיזו במדויק לדעת ניתן לא לכן, התכנית. מיצוי בשל האחרים, מאשר
 מהמדידה היעדרם כיצד לדעת ניתן לא במפתן, זו שנה במשך התקדמו השנה במהלך המפתן

הניתוח. תוצאות על משפיע האחרונה

והחברתית הרגשית בהסתגלות שינויים 6.1
 ובקשיים התנהגות בבעיות אופיינו מהחניכים רבים המחקר, של הראשון בשלב שלמדנו כפי

 העיקרית הסיבה את שהיוו הם אלה קשיים רבים במקרים למפתן. הכניסה לפני וחברתיים רגשיים
 הטיפול את לקבל אמורים היו בו למפתן, ולהזדקקותם הקודמת החינוך ממסגרת להיפלטותם

 לאורך החניכים של הרגשי-התנהגותי מצבם בבדיקת חשיבות ישנה לפיכך, צורכיהם. את ההולם
זמן.

 הלימודים. למסגרת החניכים בהסתגלות מרכזי ממד שהוא סדיר ביקור של לנושא נפנה ראשית,
 הקודמת הלימודים ממסגרת (26%) מהחניכים ניכר חלק של ליציאתם העיקריות הסיבות אחת
 באופן במפתן הסדיר הביקור על דיווחו המדריכים והן המורים הן ההיעדרויות. ריבוי דווקא היתה
 בנפרד, נשאלו והמדריכים המורים הלימודים. בזמן לכיתה מחוץ והימצאות איחורים על וגם כללי,

 המשלב מדד נבנה המדריכים, לדיווח המורים דיווח בין מאוד גבוהה התאמה שנמצאה מכיוון אך
 ההיבטים פי על סדיר בביקור רבות )בעיות 1 בין נע המדד כזכור, 19המידע. מקורות שני את

 בעלייה משמעותי שינוי הגדרנו הנבדקים(. ההיבטים כל פי על תקין סדיר )ביקור 4 לבין הנבדקים(
 בתפקוד לשנייה אחת קטגוריה בין מעבר כלומר - זה במדד הפחות( )לכל 0.5 בגודל בירידה או

השנה. בתום בבדיקות 0.69ו- השנייה השנה בתחילת בבדיקות 0.65 הינו פירסון מתאם 19
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 ו״אף רחוקות" "לעתים קרובות", "לעתים "תמיד", היו: הקטגוריות 2 בפרק )כמוסבר בממוצע החניך,
פעם"(.

 במהלך הסדיר הביקור רמת אותה על שמרו המפתנים חניכי מרבית שאמנם מראים הממצאים
 של הנוכחות ברמת השינויים בדיקת הקבוצה. ברמת כללית ירידה חלה אך (,65%) הלימודים שנת

 משמעותי, באופן הנוכחות רמת את שיפרו מהחניכים 11 % כי מעלה, אחת שנה במהלך החניכים
 לציין יש זאת, עם (.54 לוח )ראה השנה במהלך במפתן הנוכחות ברמת ירדו מהחניכים 24% ואילו

 14% וכי (3.1 של )ממוצע גבוהה יחסית היתה זה בנושא החניכים של ההתחלתית רמתם כי
 עדיין הרמה הנסיגה, למרות לכן, השנה. בתחילת כבר מרבית ברמה סדיר ביקור הפגינו מהחניכים

 שנתיים של יותר ארוכה תקופה למשך החניכים של סדיר בביקור שינויים בבדיקת יחסית. גבוהה
 נוכחות רמת אותה על שמרו החניכים כמחצית אומנם שנסוגו. חניכים של יותר גבוה שיעור נמצא

 בדיקה לגבי גם ברמה. ירדו מהחניכים 37% ואילו הנוכחות את שיפרו מהחניכים 7% רק אך (57%)
המחקר. בתחילת כבר מרבית ברמה סדיר ביקור הפגינו מהחניכים 37% כי להעיר חשוב זו

 הערכת פי על אחת, שנה במשך המפתנים חניכי של והחברתית הרגשית בהסתגלות שינויים :54 לוח
t(N=302) הצוות

 כיוון
השינוי

הממוצע הציון
 השתנה שמצבם החניכים אחוז

משמעותי באופן

 סוף
השנה

 תחילת
השנה *נסוגו שינוי ללא *התקדמו

והמדחן המורה חוח פי על

ירידה *2.9 3.1 24 65 11 סדיר ביקור
ובעיות תוקפנית התנהגות

שינוי אין 3.1 3.1 10 82 8 התנהגות

המורה דיווח פ• על

שינוי אין 2.7 2.7 25 49 26 למסגרת הסתגלות
שינוי אין 2.9 2.9 19 60 21 חברתית התנהגות
שינוי אין 3.2 3.3 19 64 17 רגשי מצב

המדחן חווה פ׳ על

שינוי אין 2.8 2.8 27 51 22 למסגרת הסתגלות
ירידה *2.8 2.9 24 59 17 חברתית התנהגות
ירידה *3.2 3.3 23 61 16 רגשי מצב

* 0.05>P מבחן פי על pairs) t) ובסיומה. השנה בתחילת חניך כל מצב בין המשווה 
t בסיומה. וגם השנה בתחילת גם שנבדקו החניכים בקרב
.4ל- 1 בין הנע במדד החניך ברמת הפחות, לכל ,0.5 של שינוי חל *

וכן ותוקפנות עצבנות גילויי הכוללות התנהגות, ובעיות תוקפנית התנהגות של היקפן גם נבחן
וכר; ברכוש מחבל מתקוטט, משקר, מקלל, עצבני, בשיעור, מפריע הילד )האם וונדליזם אלימות

בבעיות שמדובר מכיוון מאוד משמעותית זה בתחום שינויים בדיקת א׳(. בנספח פירוט ראה
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 בין גברה מיתאם נמצא זה, בנושא גם התחומים. שאר בכל בתפקודו לנער המפריעות בולטות,
 הורכב כן ועל בסדנה, ההתנהגות על המדריכים דיווחי לבין בכיתה ההתנהגות על המורים דיווחי

 )היעדר 4 לבין מרובות( )בעירת 1 בין נע המדד 20התפקידים. בעלי שני הערכות של משולב מדד
 ותוקפנות משמעת בעיות של דרמה רמה הפגינו (82%) החניכים של הגדול רובם כי נמצא בעיות(.

 10%ו- משמעותי באופן הבעיות רמת את צמצמו מהחניכים אחוז שמונה ובסופה. השנה בתחילת

 בשתי 3.1 נשארה האוכלוסייה של הממוצעת הרמה יותר. עוד בעייתית רמה הפגינו מהחניכים
הבדיקות.

השלישית. בבדיקה 0.67ו- 0.64 הוא השנייה בבדיקה המיתאם 20

 הערכות בין קלים הבדלים נמצאו וחברתית, רגשית להסתגלות הנוגעים אחרים נושאים לגבי
 בה הכיתה במסגרת החניכים של שונה מהתנהגות כתוצאה הנראה כפי והמדריכים, המורים

 לכן, וייצור. בעבודה להתנסות סדנה מתנהלת בו המלאכה בבית לעומת עיוניים לימודים מתנהלים
 זאת, עם יחד בנפרד. מוצגות אלה בנושאים החניכים התנהגות את והמדריכים המורים הערכות

 החניכים מחצית מעל המדריכים, הערכות פי על והן המורים הערכות פי על הן כי מלמד 54 לוח
 26%כ- המורים, הערכות פי על אלה. בתחומים השנה במשך התנהגות רמת אותה על שמרו

 פעולה לשתף ונכונות ולמדריך למורה )היחס למסגרת הסתגלות של בתחום התקדמו מהחניכים
 הבדיקות בשתי דומה ברמה התנהגות הפגינו מהחניכים נוספים 50%כ- הקבוצה(, למען ולפעול

 התנהגות של בתחום התקדמו מהחניכים 20%כ- כמו-כן, זה. בנושא ירדו מהחניכים 25%כ- ועוד
 מצב של ובתחום כלפיו( האחרים החניכים ויחס חברתיים קשרים של לקיומם )המתייחס חברתית

 רמה באותה נשארו 60%כ- וכר(. פחד אהוב, אינו או שווה שאינו התבטאויות )התבודדות, רגשי
השנה. במשך אלה בנושאים נסוגו מהחניכים 20%וכ-

 שיעורים על בסדנה החניכים התנהגות לגבי המדריכים הערכות הצביעו המורים, הערכות לעומת
 נושאים בשני רגשי. ומצב חברתית התנהגות נושאים: בשני שנסוגו חניכים של יותר מעט גבוהים

 התנהגות בתחום נסוגו 24% שהתקדמו; החניכים משיעור גבוה שנסוגו החניכים שיעור היה אלה,
 16% לעומת רגשי מצב של בנושא נסוגו מהחניכים 23%ו- שהתקדמו; 17% לעומת חברתית

שהתקדמו.

 מצביעים שונים התנהגותיים בתחומים המפתנים תלמידי של ההתקדמות למידת ביחס הממצאים
 מעניין לכן, נסוגו. וחלקם התקדמו חלקם מצב, באותו נשארים התלמידים שמרבית שבעוד כך, על

 מידה באיזו נבחן ראשית, התלמידים. של ההתנהגות רמת על המשפיעים הגורמים מהם לבחון
 הבדל יש מידה באיזו נבחן שנית, במפתן. התנהגותם על עצמם התלמידים של המאפיינים משפיעים

מהתחומים. אחד בכל החניכים של התנהגותם על להשפיע ביכולתם המפתנים בין

 מצבם מרובה. רגרסיה ניתוח באמצעות רב-משתני סטטיסטי ניתוח ביצענו ,2 בפרק שהוסבר כפי
 הראשון המודל במצבם. השינוי את להסביר על-מנת במודל נכלל השנה בתחילת התלמידים של
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 המאוחרת בבדיקה מצבו בהסבר מאוד משמעותית תרומה יש החניך של הקודם למצב כי מראה,
 הרב- הניתוחים תוצאות את המסכם ,55 לוח )ראה שנבדקו השונים מהתחומים אחד בכל יותר

(.,ג בנספח מפורטים ולוחות זה, לפרק משתניים

 שהרצנו השני המודל במקום. נשארו או נסוגו שהתקדמו, החניכים את לאפיין ניתן האם שאלנו
 עולה החניך היות גיל, )מין, מרכזיים אישיים מאפיינים של השפעתם את בדק הרגרסיה בניתוח

 ידוע כי הצוות דיווח באמצעות הנמדדות החניך, כלפי המשפחה ביחס ובעיות אינטליגנציה חדש,
 בהתנהגות שינויים על לכך( חשד שיש או קשה פיזית הזנחה או מינית, התעללות פיזית, אלימות על

החניכים.

 המודל החניכים. את לקדם ביכולתם המפתנים בין להבדלים התייחסה שהצבנו, אחרת שאלה
 ההתחלתית הרמה כאשר התנהגותו רמת על הנער לומד בו המפתן של השפעתו את בדק השלישי

 הרגרסיה בניתוח והשלישי השני המודל תוצאות קבועים. מוחזקים האישיים והמאפיינים הנער של
 השפעת ניכוי לאחר לומד, שבו המפתן וזהות החניך של הרקע מאפייני של השפעתם על מלמדות

 נעשתה המפתנים השפעת בדיקת מרובה, רגרסיה בניתוח כמקובל תחום. באותו הקודמת רמתו
 מהמפתנים אחד כל אם מלמדות הניתוח תוצאות כלומר, ה׳(, )מפתן המפתנים לאחד ביחס

ה׳. למפתן יחסית לרעה, או לטובה משפיע האחרים

 מאפייני של משמעותית תרומה ישנה סדיר לביקור בנוגע כי מראים מרובה רגרסיה ניתוח ממצאי
 בביקור הירידה כלומר, הנוכחות. רמת את יותר משפרות הבנות כי נמצא, החניכים. של הרקע
 הכולל השני, במודל הבנים. בקרב יותר נפוצה מהחניכים, מחצית מעל אצל שנצפתה סדיר,

 )העולים חדש עולה החניך להיות מובהקת השפעה גם נמצאה המפתן, זהות ללא אישיים מאפיינים
 התקדמו נמוכה אינטליגנציה רמת )בעלי האינטליגנציה ולרמת הנוכחות( רמת את יותר שיפרו
 המפתן. לזהות גם שהתייחס השלישי, במודל נעלמה האחרונים המשתנים שני השפעת אולם, יותר(.

 השונים המפתנים של היחסית יכולתם את לבחון נועד השלישי( )המודל הניתוח של האחרון השלב
 במיוחד חזקה חיובית השפעה על מצביעים הממצאים סדיר. בביקור לשיפור החניכים את להביא

הסדיר. הביקור על לטובה משפיע ד׳ מפתן גם ב׳. במפתן מהשהות

 תוקפנית בצורה לפעול להמשיך החניכים של נטייתם כי נמצא התנהגות בבעיות שינויים בבדיקת
 מאפיין לכל מאשר המחקר תקופת בתחילת לנטייתם יותר הרבה קשורה התנהגות בעיות ולהפגין

 מוסברת שכבר השונות אחוז כי העלה התנהגות ובעיות תוקפנית התנהגות לגבי הניתוח אחר. אישי
 מאפייני הוספת כי נמצא, כמו-כן, (.68%)כ- במיוחד גבוה הנער של הקודמת הרמה על-ידי "מראש"

 נמצא לא גורם ושום מצבו, את לנבא האפשרות את שיפרה לא הרגרסיה לניתוח החניך של הרקע
 )מפתן ב׳ במפתן הלימודים הינו מובהק שנמצא היחיד המשתנה 21והסופי. השלישי במודל מובהק

סדיר(. בביקור יחסי לשיפור אחראי שגם

 התנהגות בבעיות שיפור מנבא לשנה מעל במפתן שוותק מצא כאן מדווח שאינו רגרסיה ניתוח 21
ותוקפנות.
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אחת! שנה למשך שונים בתחומים החניכים במצב שינויים המסבירים לגורמים בנוגע ממצאים סיכום :55 לוח

ס סס

המסגרת רקע מאפייני
 מפתן

4ו׳
 מפתן

ד׳*
 מפתן

a ג׳
 מפתן

ב׳*
 מפתן

A א׳
ביחס בעיות רמת

גיל עלייה
רמה

המשפחה אינטליגנציה מיו קודמת
חברתית רגשית הסתגלות

*(+) *(+) *(<■) *(+) סדיר ביקור

*<+) *(+)
 ובעיות תוקפנית התנהגות
התנהגות

*(-) *(<■) *(+)

 המורה: פי על
למסגרת הסתגלות

)־(* *(-) *(+) V) חברתית התנהגות
*(-) *(+) רגשי מצב

יסוד ת1מיומנוי

)־(* *(-) *(-) *(-) *(+) עברית מיומנויות

*(+) *(-) *(+) חשבון מיומנויות

ל׳מח־ית התנהגות

*(-) )־(* *(+) *(+) בכיתה לימודית התנהגות

_______ ___ )־(* *(-) V) *(<•) בכיתה משימות ביצוע

t לניתוח החניך של הקודמת" "הרמה הכנסת הלימודים. שנת בסוף החניך רמת הוא התלוי המשתנה תחום. לכל נפרד רגרסיה ניתוח על מתבססים הממצאים 
 כל הוכנסו בו למודל מתייחסים הממצאים זה. משתנה ניכוי לאחר הסופית, רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים השפעת בחינת מאפשרת הרגרסיה
תלויים. הבלתי כמשתנים בלוח המובאים הגורמים

a ה׳. למפתן ביחס המפתנים השפעת בדיקת
* 0.05>p



 יותר. התקדמו הבנות כי נמצא המורים, על-ידי שנצפתה כפי למסגרת בהסתגלות לשינויים בנוגע
 של במיוחד גבוה אחוז כזכור, ב/ מפתן חניכי בקרב התקדמות פחות נמצאה דווקא, זה, בתחום
 נמצא, שנבדקה. הלימודים שנת במהלך בכיתה החברתית בהתנהגות השינויים בתחום ירדו חניכים

 גם, נמצא השנה. במהלך יותר התקדמו הבנות זה בתחום גם למסגרת, להסתגלות בנוגע כמו כי
 פחות התקדמו ב׳ במפתן שלמדו וחניכים יחסית גבוהה אינטליגנציה רמת בעלי שחניכים

מהאחרים.

 שונים. הם נסוגו או שהתקדמו החניכים מאפייני כי אם הרגשי, במצבם גם נסוגו מהחניכים רבים
 נמצא אולם זה, בתחום להתנהגותם בנוגע והבנות הבנים בין הבדל אין המורים, הערכת פי על

 מאשר זה בתחום מידרדרים( יותר )או מתקדמים פחות בארץ( שנים 5 )עד החדשים שהעולים
 לשעבר מברית-המועצות עולים בין הבחנה נעשתה בו נוסף, רגרסיה ניתוח האחרים. החניכים
 מאפיינת הרגשי במצב יחסית הרבה ההידרדרות כי העלה מאתיופיה, עולים לבין אחרות, ומארצות

 הוא זה תחום כי לציין, מעניין מאתיופיה. העולים את לא אך לשעבר מברית-המועצות העולים את
 המפתנים חניכי בקרב שחלו השינויים במידת משמעותי הבדל נמצא לא שלגביו הבודדים בין

במדגם. השונים

 ולמידה פעילות בביצוע בהתנהגות נצפית שהיא כפי המדריכים, הערכות לפי הרגרסיה תוצאות
 חלופי רגרסיה ניתוח הרצת בדוח. מובאות ואינן מהימנות כלא נמצאו המקצועיות, בסדנאות

 הסופית(, לרמה הקודמת הרמה בין ההפרש )כלומר, "נטו" ההתקדמות הוא בה התלוי שהמשתנה
 הפיקה הקודמת(, לרמה התייחסות )ללא רקע מאפייני רק כוללים תלויים הבלתי והמשתנים

 סטטיסטית עדות נמצאה לא כלומר, סטטיסטית. מבחינה מובהקת שאינה רגרסיה משוואת
 אחרים בתחומים גם החניכים. בתפקוד שחלו השינויים על המפתן זהות או הרקע מאפייני להשפעת
 ממצאים התקבלו לא המדריכים, הערכת על מתבסס לגביהם שהמידע בסדנה, החניכים בתפקוד

 כאשר לומדים, הם שבו המפתן או החניכים של הרקע מאפייני השפעת על המצביעים מהימנים
תלוי. כמשתנה לסופי ההתחלתי המצב בין בהפרש משתמש הרגרסיה ניתוח

 אין כי ייתכן ראשית, אלה. בנושאים הרגרסיה ניתוח לחולשת אפשריים הסברים מספר ישנם
 המפתן או שלהם הרקע מאפייני פי על בסדנה, החניכים בהתנהגות ההתקדמות במידת שיטתיות

 המפתן בין או בסדנה, תפקודם לבין החניכים מאפייני בין קשר שיש במידה לומדים. הם שבו
 הרמה )כלומר הכללית לרמה ביחס בעיקר זה קשר מתבטא בסדנה, תפקודם לבין הספציפי

 השינויים להסבר אחרים פרמטרים לחפש שצריך ייתכן שנית, השינוי. למידת ולא ההתחלתית(
 לעומת המדריכים בדיווחי נמוכה מהימנות של בעיה שקיימת ייתכן שלישית, החניכים. בהתנהגות

מהתחומים. בחלק המורים דיווחי

יסוד במיומנויות בהישגים שינויים 6.2
 של לימודי פער יש החניכים למרבית למדי. נמוכים לימודיים בהישגים מאופיינים המפתנים חניכי
 בתחום המפתנים מטרות כן, על יותר. ואף שנים 6כ- של הכרונולוגי בגיל המצופה לעומת הידע רמת
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 יסוד. השכלת שישלימו על-מנת בסיסיות במיומנויות החניכים בקידום בעיקר מתמקדות החינוכי
 אישי באופן עובדים והמורים המיוחד, החינוך במסגרת מתקיימים במפתנים העיוניים הלימודים

 שיעור ומערכי לימוד חומרי להכין מוטל המורה על קטנות. כיתות במסגרת החניכים עם
 ברמת רבות תצפיות מאפשרת המתמשכת והעבודה נער, כל של האישית לרמתו המותאמים

הנערים. כל של ההישגים את המורים להערכת גבוהה תוקף רמת להניח שניתן כך הביצוע,

 על המתבססים שונים, מדדים ארבעה באמצעות יסוד במיומנויות החניכים התקדמות את בדקנו
 לרמה החניך של רמתו )השוואת העברית במקצועות החניך רמת החניכים: את המורה הערכת

 כללי, ובידע בעברית שונות במיומנויות החניך רמת הרגילה(, החינוך במערכת בכיתות המקובלת
 החניך ורמת הרגילה( החינוך במערכת בכיתות המקובלת לרמה )בהשוואה בחשבון החניך רמת

 רמת של ממוצע כשינוי הוגדרו משמעותית ו״נסיגה" "התקדמות" בחשבון. ספציפיות במיומנויות
 במשתנים אחת ובקטגוריה כיתה, רמת על המבוססים במדדים החניך בתפקוד אחת כיתה

 הפריטים ורשימת 2 בפרק המדדים בניית דרך של תיאור )ראה ספציפיות מיומנויות על המבוססים
א׳(. בנספח מדד כל המרכיבים

 באופן המפתנים מחניכי 30% התקדמו 1995/96 הלימודים שנת במהלך ,56 מלוח שעולה כפי
 מהחניכים מחצית בעברית. יסוד במיומנויות התקדמו 20%וכ- בעברית הכיתה ברמת משמעותי

 ברמת הממוצע הציון בעברית. במיומנויות דומה ברמה נשארו (74%) ומרביתם רמה באותה נשארו
 12ל- ועד א׳־ב׳( כיתה רמת )המציין 2 שבין בסקלה בסופה 4.6ל- השנה בתחילת 4.4מ- עלה כיתה

 וכל( קולית )קריאה בעברית ספציפיות במיומנויות החניכים רמת בבדיקת י״א־י״ב(. כיתה )רמת
(.4ל- 1מ- )בסקלה בסופה 2.6ל- השנה בתחילת 2.5מ- עלה הממוצע הציון

 הערכת פי על אחת, שנה במשך המפתנים חניכי של יסוד במיומנויות בהישגים שינויים :56 לוח
t(N=302) המורה

השינוי כיוון

הממוצע הציון
 שמצב□ החניכים אחוז

משמעותי באופן השתנה

 סוף
השנה

 תחילת
השנה a נסוגו שינוי ללא 6התקדמו

מובהקת עלייה *4.6 4.4 18 52 30 בעברית כיתה רמת
מובהקת עלייה *2.6 ■ 2.5 5 74 21 עברית מיומנויות
מובהקת עלייה *4.7 4.3 15 51 34 בחשבון כיתה רמת
מובהקת עלייה *2.6 2.3 13 57 30 בחשבון מיומנויות

t בסיומה וגם השנה בתחילת גם שנבדקו החניכים בקרב
a בעברית כיתה רמות של למדד בנוגע .4ל- 1 בין הנע במדד החניך ברמת הפחות, לכל ,0.5 של שינוי חל 

 שינוי משמעו בחשבון כיתה לרמת בנוגע בממוצע. אחת כיתה רמת של שינוי משמעו - זה בהיקף שינוי
כיתה. רמות 2 של

* 0.5>P מבחן פי על pairs) t) ובסיומה. השנה בתחילת חניך כל מצב בין המשווה
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 ברמת ירדו 15% ורק רמה באותה נשארו 51% בחשבון; הכיתה ברמת התקדמו מהחניכים כשליש
 רמות על בנוי בחשבון כיתה רמת של המדד .4.7ל- 4.3מ- עלתה הממוצעת הכיתה רמת הכיתה.

 ג׳- )א׳-ב, כיתות 2 של בקטגוריות רמה לציין היה יכול והמורה )חשבון(, בלבד אחד בתחום כיתה
 מדד לפי נחשבים בתחום יותר או כיתות 2 של ברמה שעלו חניכים רק לכן, וכר(. ז׳-ח׳ ה׳-ר, ד;
 החשבון, בתחום ספציפיות למיומנויות יותר שהתייחס מדד גם הוכן זה, מדד לצד כמתקדמים. זה

 רמה באותה נשארו 57% ועוד בחשבון התקדמו מהחניכים ומעלה 30% כי למדים אנו פיו על וגם
 64% בחשבון: במיומנויות שהתקדמו חניכים של הגבוה השיעור בולט ד׳ במפתן השנה. בתום

 עלתה הממוצעת המיומנויות רמת המפתנים(. בשאר מהחניכים 32% עד 10% )לעומת מהחניכים
 זאת, עם סטטיסטית. מבחינה מובהקים הינם יסוד במיומנויות בהישגים השינויים .2.6ל- 2.3מ-

יחסית. קטן היקפם - מובהקים בשינויים מדובר אם שגם לציין, חשוב

 התקדמו מהחניכים ניכר שאחוז הם גם מראים שנתיים לאורך החניכים הישגי על הנתונים
 שנה לאורך במדידות יותר משמעותיות החיוביות שהתוצאות העובדה כי להניח יש הללו. בתחומים

 יותר רבות הזדמנויות ישנן יותר ארוכה תקופה שבמהלך מכך נובעת שנתיים, לאורך לעומת
 של תחלופה )כגון המדידות במהימנות לפגוע העלולים ולגורמים הלימודי, בתפקוד לתנודות
הצוות(.

 לזהות ניתן אם לבחון שנועד רב-משתני ניתוח ביצענו יסוד במיומנויות בהישגים לשינויים בנוגע גם
 בין כי מעלה, הניתוח 22החניכים. של ההתקדמות במידת השונות להסבר האחראים רקע מאפייני

 של קיומן וכי החניך, כלפי המשפחה ביחס בעיות להיעדר השפעה יש שנבדקו האישיים המאפיינים
 רגרסיה בניתוח כמו-כן, בעברית. במיומנויות הנער התקדמות את מעכב נמצא זה בתחום בעיות
 האחרים העולים לבין מהעולים( 23% רק )שהם האתיופיים העולים בין הבחנה נעשתה בו נוסף,
 מהאחרים פחות התקדמו האתיופיים העולים כי נמצא לשעבר(, ברית-המועצות יוצאי בעיקר )שהם

 השפעה נמצאה לא אך (,b=0.55) בחשבון במיומנויות והן (,b-=0.35) בעברית במיומנויות הן -
 למרבית בנוגע כמו בעברית, למיומנויות בנוגע כי לב, לשים יש אולם, אחרים. רקע למשתני

למדי. מצומצם הינו ה-ל, ערכי על-ידי שמבוטא כפי ההשפעה, גודל בהמשך, שייבדקו התחומים

 מדדי פי על שהניתוח מכיוון מוצגות, אינן כיתה ברמות השינויים לגבי הרגרסיה ניתוח תוצאות 22
יותר. משמעותי המיומנויות

 של ההתקדמות במידת שונות בהסבר משמעותי גורם הינה המפתן זהות כי גם מראה הניתוח
 במיוחד כתורם נמצא ד׳ מפתן בחשבון. במיומנויות והן בעברית במיומנויות הן החניכים,

 לגבי במיוחד מכרעת ובמידה שנבדקו, יסוד מיומנויות של התחומים בשני החניכים להתקדמות
 בעברית, במיומנויות יותר רבה התקדמות נמצאה ו-ה׳ ג׳ במפתנים גם (.b=0.71) בחשבון מיומנויות

 יחסית בחשבון, במיומנויות פחותה התקדמות נמצאה ב׳ במפתן ו-ו׳. ב' א׳, למפתנים יחסית
ד׳. במפתן במיוחד רבה התקדמות חלה סדיר לביקור בנוגע גם כזכור, לאחרים.
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ובסדנה בכיתה החניכים של הלימודית בהתנהגות שינויים 6.3
 ובסדנה, בכיתה המשימות ביצוע רמת והן החניכים של הלימודית ההתנהגות את הן בדקנו

 המטרות בהשגת שתסייע יעילה התנהגות ולאימוץ המסגרת לדרישות החניך להסתגלות כביטויים
הלימודיות.

 וביצוע וכו׳( מוטיבציה הפגנת הוראות, ביצוע ריכוז, )הקשבה, לימודית התנהגות - הממדים בשני
 החניכים מרבית כי נמצא - וכו׳( התבטאות יכולת יישום, הבנה, הלמידה, )קצב בכיתה משימות

 )ראה משמעותי באופן נסוגו או התקדמו מיעוטם ואילו השנה במהלך דומה תפקוד רמת על שמרו
 התקדמו מהחניכים 22%ו- לימודית, בהתנהגות התקדמו מהחניכים אחוזים ארבעה-עשר (.57 לוח

 במשך התלמידים כלל של הממוצעת ברמה שינוי חל לא התחומים בשני בכיתה. משימות בביצוע
בכיתה. משימות ביצוע לגבי 2.7וב- לימודית, התנהגות לגבי 2.6ב- קבועה נשארה והיא אחת שנה

 המורה הערכת פי על אחת, שנה במשך המפתנים חניכי של הלימודית בהתנהגות שינויים :57 לוח
t(N=302) והמדריך

 השתנה שמצבם החניכים אחוז
הממוצע הציון משמעותי באופן

כיוון סוף תחילת ללא
השינוי השנה השנה a נסוגו שינוי התקדמו*

המרה nm פ״ על
שינוי אין 2.6 2.6 17 69 14 לימודית התנהגות
שינוי אין 2.7 2.7 15 63 22 בכיתה משימות ביצוע

המדחן nin פי על
שינוי איו 2.6 2.6 14 71 15 בסדנה משימות ביצוע

t בסיומה. וגם השנה בתחילת גם שנבדקו החניכים בקרב
.4-1 בין הנע במדד החניך ברמת הפחות, לכל ,0.5 של שינוי חל *

 החינוכית- העבודה של נוסף מרכזי מרכיב מהווה הסדנאות במסגרת עבודה בחיי ההתנסות
 ומיומנויות עבודה הרגלי המפתן במסגרת ירכשו שהחניכים שאיפה מתוך במפתנים, שיקומית

 הביצוע רמת את הבוחן מדד באמצעות החניכים התקדמות נבדקה זה בתחום בסיסיות. מקצועיות
 בנספח נמצא תחום כל המרכיבים הנושאים פירוט שונים. כישורים הדורשות שונות משימות של
א׳.

 שבודק המדד הנדרשות. המשימות בביצוע החניך רמת על דגש הושם בסדנאות התפקוד בבדיקת
 בעיות פתרון איטיות, דיוק, במכונות, שימוש ידניים, בכלים לשימוש התייחסות כולל זה תחום

 משימות וביצוע לימודית התנהגות על לממצאים בדומה רב-שלבית. עבודה הוראות, ביצוע מעשיות,
 רמה. באותה (71%) החניכים מרבית נשארו אחת שנה במהלך השינויים בבדיקת כי נמצא, בכיתה

 על לממצאים ובדומה משמעותי, באופן נסוגו או התקדמו (15%) מהחניכים מיעוט רק שוב,
 והיא השנה במהלך התלמידים כלל של הממוצעת ברמה שינוי חל לא בכיתה לימודית התנהגות

בממוצע(. 2.6) קבועה נשארה
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 בדומה מצביעים, ובסדנה בכיתה החניך של הלימודית בהתנהגות ההתקדמות לגבי הממצאים
 ביצענו שוב כן, על החניכים. בין שונות על יסוד, במיומנויות בהישגים התקדמות על לממצאים

למדו. הם מפתנים ובאילו יותר, להתקדם שנטו החניכים מיהם לבחון שנועד ו־ב-משתני ניתוח

 הקודמת הרמה כצפוי, כי, מראה בכיתה, משימות וביצוע לימודית התנהגות לגבי הרגרסיה ניתוח
 בנספח(. 4ד- לוח )ראה הסופית ברמה המוסברת מהשונות 50%כ- להסבר אחראית הנער של

 יותר, מהמבוגרים יותר מתקדמים הצעירים החניכים מהבנים, יותר מתקדמות הבנות כי נמצא,
 לשעבר מברית-המועצות החדשים מהעולים יותר מתקדמים ותיקי□ ישראלים שהם והחניכים
 למסגרת מגיעים המפתנים חניכי רוב כאמור, לימודית(. התנהגות של )בתחום אחרות ומארצות

 קבוצות על להצביע כדי האלה בממצאים ויש בכיתה, הלימודית בהתנהגות משמעותיות בעיות בשל
 בנוגע כמו אלה. לתחומים בנוגע לפחות במיוחד, רבה תועלת במפתן מהשהות שמפיקות

התקדמות. מעכב המשפחה ביחס בעיות של קיומן כי נמצא שוב יסוד, במיומנויות להתקדמות

 כי נמצא לא לימודית, בהתנהגות התקדמותו על הנער של הרקע מאפייני של להשפעה בניגוד
 על המשפיעים הגורמים בין הבדל רואים שוב בכך, זה. בתחום מובהקת השפעה יש המפתן לזהות

 דווקא נמצאה שלגביו תחום יסוד, במיומנויות התקדמות לבין לימודית בהתנהגות ההתקדמות
 נמצא שבו בכיתה משימות ביצוע של הנושא הוא הכלל מן היוצא המפתן. זהות של חזקה השפעה

האחרים. המפתנים במרבית לימודים לעומת ה' במפתן ללימודים יתרון

 החניכים את עיכבו או שקידמו הגורמים את הצוות אנשי תפיסת 6.4
 לרעה או לטובה מהחניכים אחד כל של מצבו השתנה מידה באיזו והמדריכים המורים את שאלנו

 הלימודי, בתחום כלשהי במידה לטובה השתנו מהחניכים 71%ש- ציינו המורים שונים. בתחומים
 הרגשית ובהסתגלות בכיתה בהתנהגותם כלשהי במידה לטובה השתנו מהחניכים 60%וכ-

 70%שכ- ציינו המדריכים לטובה. רב שינוי צוין מתוכם, מהחניכים כרבע לגבי והחברתית.
 רב שינוי צוין מתוכם והחברתית, הרגשית ובהסתגלות בסדנה בהישגיהם לטובה השתנו מהחניכים

מהחניכים. כשליש לגבי לטובה

 הצוות אנשי של תפיסתם לפי התקדמות, מעכבים או המעודדים הגורמים על למדנו בנוסף,
 היעדים מהם הצוות אנשי את שאלנו השנה בתחילת שהעברנו בשאלונים הנערים. עם שעובדים

 מדגם לגבי שאלנו השנה בסוף שהעברנו בשאלונים השנה. במהלך הנערים עם לעבודתם העיקריים
 הגורמים ומהם הושגו, אלה יעדים מידה באיזו השונים, הצוות אנשי בטיפול שהיו חניכים של

 איש של הקליני מהשיפוט ללמוד לנו מאפשר זה מידע השגתם. לעיכוב או לקידום האחראים
ותוצאותיו. ההתערבות תהליך את בניתוחו המקצוע,

אותם ציינו - והמדריכים המורים הטיפולי, הצוות אנשי - השונים בתפקידים הצוות שאנשי מצאנו
בכל הצוות אנשי על-ידי שצוין הגורם התקדמותם. לעיכוב או החניכים לקידום כאחראים גורמים

)הטכניקה הצוות גישת היה שנקבעו ביעדים החניך קידום להסבר ביותר הרבה בשכיחות התפקידים
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 וכר׳(. גבולות הצבת אישי,, קשר יצירת החיזוקים, צורת תמיכה, מתן למשל, הילד, עם לעבודה
 הנער. של המוטיבציה הינו התפקידים בכל הצוות אנשי על-ידי גבוהה בשכיחות שצוין השני הגורם
 על- שניתן והטיפול למפתן מחוץ טיפוליים גורמים עם פעולה שיתוף גם ציינו הטיפולי הצוות אנשי
 ייחסו מהמורים רבים הלימוד. חומר את או הלימודים תכנית את הזכירו הם המורים עם ויחד ידם,
שלהם. העצמי בדימוי לעלייה גם החניכים התקדמות את

 שאינה משפחה בעייתית: משפחה הינו התקדמות כמעכב הצוות אנשי על-ידי שצוין העיקרי הגורם
 רבות היעדרויות כי והמדריכים המורים ציינו בנוסף, הצוות. עם פעולה משתפת ואינה בנער תומכת
 מדריכיהם ציינו מהנערים, חלק לגבי רבים. במקרים יעדים השגת עיכבו וחברתיים רגשיים וקשיים

בסדנה. נאותה תכנית ניתנה לא כי

 כאחראים הנתפסים הגורמים אינם החניכים לקידום כתורמים שצוינו שהגורמים לראות, מעניין
 )גישה הצוות מעבודת המקרים ברוב נובעות הנער לקידום הסיבות בהיעדרם: ההתקדמות לעיכוב
 המקרים ברוב נובעות הנער אצל התקדמות לעיכוב שהסיבות בעוד וכר(, הולמת תכנית נכונה,

 הרבים המקרים שלצד לראות מעניין במיוחד, הילד. או המשפחה אצל תפקוד מחוסר או מבעיות
בודדים. במקרים רק תומך כגורם צוינה היא להתקדמות, מפריע כגורם צוינה המשפחה בהם

סיכום 6.5
 הלימודים שנת במהלך במפתן בתפקודם החניכים של ההתקדמות מידת את בחנו זה בפרק־

 ובעיות תוקפנית התנהגות צמצום סדיר, ביקור )כולל וחברתית רגשית הסתגלות שונים: בתחומים
 הישגים )הכוללים לימודיים ובתחומים רגשי( ומצב רגשית התנהגות למסגרת, הסתגלות התנהגות,

ובסדנה(. בכיתה לימודית בהתנהגות יסוד, במיומנויות

 מתחום שונה - שינוי ללא נשארה שהתנהגותם או שנסוגו אלה לעומת - שהתקדמו החניכים שיעור
 )על-פי-רוב מהחניכים ניכר שיעור שמרו וחברתית, רגשית הסתגלות של התחומים בכל לתחום.

 החניכים כלל בהתנהגות ירידה חלה אחת. לימודים שנת במהלך תפקוד רמת אותה על (50%-65%
 על-ידי נצפים שהם כפי רגשי ומצב חברתית התנהגות של לתחומים ובנוגע סדיר לביקור בנוגע

 ובעיות תוקפנות ־ התנהגות של אחרים בתחומים החניכים כלל בהתנהגות שינוי חל לא המדריכים.
המורים. על-ידי נצפית שהיא כפי - רגשי ומצב חברתית התנהגות למסגרת, והסתגלות התנהגות

 עלייה על הצביעו הממצאים בלימודים. משמעותית התקדמות חלה השנה במהלך זאת, לעומת
 נמצא לא השתמשנו. שבהם המדדים ארבעת פי על וזאת בחשבון, והן בעברית הן יסוד, במיומנויות

בסדנה. משימות וביצוע בכיתה לימודית התנהגות לגבי החניכים כלל ברמת משמעותי שינוי

 רבים השנה: במשך החניכים בהתקדמות שונות על הצביעו התחומים כל לגבי שהתקבלו הממצאים
 רב-משתני ניתוח כלל הנתונים ניתוח לכן, נסוגו. אף וחלקם התקדמו חלקם שינוי, ללא נותרו
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 ו-)ב( האחרים מאשר יותר שהתקדמו חניכים של קבוצות לזהות ניתן האם )א( לבחון: שמטרתו
השונים? במפתני□ יותר רבה התקדמות חלה האם

 כי העלה הרגרסיה ניתוח השנה. במשך הנוכחות ברמת הידרדרו מהחניכים כרבע כי נמצא ■
 הסדיר. הביקור רמת את לשפר נטו יחסית הנמוכות האינטליגנציה ברמות והחניכים הבנות
 של השפעה נמצאה לא ו-ד. ב׳ מפתנים בעיקר מהמפתנים, בחלק יותר טוב זה בתחום המצב

התנהגות. בעיות של בתחום התקדמות על המפתנים של או אישיים מאפיינים

 בכיתה רגשי ומצב חברתית התנהגות למסגרת, הסתגלות של בתחומים החניכים התנהגות ■
 הרגרסיה ניתוח ממצאי חניך. כל לגבי בנפרד והמדריך המורה על-ידי הוערכו המקצועית ובסדנה

 )לגבי הבנות אצל יחסית רבה התקדמות על הצביעו המורים הערכות לפי החניכים התנהגות של
 הנמוכות האינטליגנציה ברמות החניכים אצל חברתית(, והתנהגות למסגרת הסתגלות

 השינויים ניתוח רגשי(. מצב )לגבי הוותיקים הישראלי□ החניכים ואצל חברתית(, )בהתנהגות
 לגבי מהימנות תוצאות העלה לא המדריכים, הערכות פי על אלה, בתחומים החניכים בהתנהגות

החניכים. התקדמות על המפתן או הרקע מאפייני השפעת

 של בתחומים החניכים התקדמות על סוציו-דמוגרפיים מאפיינים של השפעה נמצאה לא ■
 של קיומן הוא התקדמות לעיכוב אחראי שנמצא היחיד הרקע מאפיין שנבדקו. יסוד מיומנויות

 לעומת בעברית. במיומנויות התקדמות על המשפיעות לחניך, המשפחה ביחס חמורות בעיות
 ד׳, מפתן לטובת בעיקר השונים, המפתנים בין אלה בתחומים משמעותיים הבדלים נמצאו זאת,

ו־ר. ה׳ ג', א', מפתנים ואחריו

 התנהגותם את לשפר יותר נטו הצעירים, והחניכים ותיקי□ ישראלי□ חניכים הבנות, כי נמצא ■
זו. התקדמות עיכב המשפחה ביחס בעיות של שקיומן נמצא כמו-כן, בכיתה.

מגמות: מספר מסתמנות זאת עם ויחד מורכבים, המפתנים של זהות□ השפעת לגבי הממצאים ■
 מעט יש בחשבון. במיוחד יסוד, ובמיומנויות סדיר בביקור התקדמות בניבוי בולט די מפתן -

בכיתה. משימות בביצוע יחסית, התקדמות,
בכיתה. משימות ובביצוע בעברית במיומנות יחסית רבה' התקדמות ישנה הי במפתן -
 סדיר בביקור התקדמות מנבאים זה במפתן הלימודי□ במיוחד; מעניינת בי במפתן התמונה -

 במיומנויות התקדמות מנבאים אינם ב׳ במפתן הלימודים זאת, לעומת התנהגות. ובבעיות
חברתית. ובהתנהגות למסגרת בהסתגלות בכיתה, בהתנהגות יסוד,

 מהמפתנים לחלק יחסית בעברית, מיומנויות של בתחומים רבה התקדמות ישנה ג* במפתן -
האחרים.

הלימודיים. מהתחומים בחלק מועטה התקדמות ישנה *1-1 אי במפתנים -
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 בנתונים תומכת התקדמותם ולעיכוב הנערים לקידום הגורמים לגבי המקצוע אנשי תפיסת
 כגורמים במשפחה ובעיות מהמשפחה תמיכה להיעדר בנוגע הרב-משתני מהניתוח שנתקבלו
 תומכים הנערים, אצל שחל השינוי תהליך את בתפיסתם הנער. של השיקום תהליך על המקשים

 העבודה וצורת לנער ההתייחסות דרך של החשיבות את המדגישות הטיפוליות בגישות הצוות אנשי
 קשרים של יחסית הגבוהה שכיחותם על קודם שהבאנו נתונים עם אחד בקנה עולה זו תפיסה עמו.

 כמובילים שנמצאו מפתנים באותם (4 פרק )ראה החניכים לבין הצוות אנשי בין קרובים רגשיים
 ולמוטיבציה חיובית לגישה מייחסים הצוות .שאנשי הרבה החשיבות את החניכים. בקידום ביותר
 כלפי עמדה שינוי לפיה מתמשך, טיפול תהליך של כוללת תפיסה במסגרת להבין ניתן הנער אצל

ובהישגים. בתפקוד שינויים להבאת מוקדם שלב הינו המסגרת

116



הנוער מרכזי לתלמידי הממתנים חניכי השוואת .7

 בחנו וכן מרכזיים, תפקוד בתחומי המפתני□ חניכי של התקדמותם מידת את בחנו הקודם בפרק
 מששת באלו ובדקנו מהאחרים פחות, או יותר, שהתקדמו החניכים של הרקע מאפייני את

 ההשוואה והוא נוסף, היבט נבחן זה בפרק מהאחרים. יותר רבה התקדמות חלה במדגם המפתנים
 השוואה קבוצות תלמידי של התקדמותם מידת לבין המפתנים חניכי של התקדמותם מידת בין

נוער. במרכזי

 של הנוער לעליית המחלקה על-ידי המחקר עריכת בתקופת שהופעל שירות הינם הנוער מרכזי
רבים: מרכזיים במאפיינים למפתנים דומים שנבדקו הנוער מרכזי 23היהודית. הסוכנות

השירות. של הארגונית בהיערכות שינויים חלו המידע איסוף מאז 23

 ונערות נערים אליהן מופנים כלומר, האלטרנטיבית, החינוך למערכת שייכות המסגרות שתי )א(
 בעיות או נמוכים לימודיים הישגים בשל הרגילה החינוך למערכת להסתגל יכולים שאינם

הארץ. ברחבי מפוזרים הנוער מרכזי והן המפתנים הן התנהגות.
 לומדים והחניכים נוער(, בני 100כ- עד בהן לומדים )על-פי-רוב, יחסית קטנות המסגרות שתי )ב(

הכללית. במערכת מהנהוג קטנות בכיתות
ומקצועיים. עיוניים לימודים של משילוב בעיקר התכנית מורכבת המסגרות בשתי )ג(
מיוחדות. ותכניות חוגים כגון העשרה, פעילויות גם כוללת התכנית )ד(
 הטיפולי הצוות מהמסגרות. אחת בכל מיוחדת טיפולית התייחסות למתן משאבים ישנם )ה(

 היתה הנוער במרכזי במקום; הפועלות שתיהן( )או סוציאלית עובדת או יועצת כולל במפתנים
הנוער. עליית בניהול במרפאה נוסף לטיפול חניכים להפנות אפשרות וכן במקום הפועלת יועצת

ותכניותיהן: המסגרות בין מסוימים בהבדלים להבחין ניתן זאת, עם
 לחינוך האגף החינוך, משרד של הכללי בפיקוח נמצאו הנוער מרכזי המחקר, עריכת בזמן )א(

 וההפניות החינוך במשרד מיוחד לחינוך האגף של בפיקוח נמצאו המפתנים ואילו טכנולוגי,
 שונה במידה מיושם זה נוהל כי )אם השמה ועדת באמצעות להתבצע אמורות היו אליהם

שונים(. ביישובים
 - המיוחד החינוך מערכת של לימוד שיטות על מיוחד דגש יש במפתנים העיוניים בלימודים )ב(

וכר. יסוד, השכלת על דגש אישיות, תכניות בניית
 בסיס על בנויים והם מקצועית, הכשרה להעניק מיועדים הנוער במרכזי המקצועיים הלימודים )ג(

 הנער התנסות על דגש מושם זאת, לעומת במפתנים, החינוך. משרד של הטכנולוגיים הלימודים
 חלק מוקדש במפתנים אותנטי. בייצור לעסוק לו הניתנת ההזדמנות ועל עבודה, של בחוויה
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 שם - הנוער במרכזי מאשר בסדנאות לעבודה החניכים של השוטפת מהפעילות יותר גדול
העיוניים. ללימודים זמן יותר החניכים מקדישים

 תפיסה מתוך השוואה קבוצות לשמש הנוער מרכזי נבחרו המחקר, שיטת על 2 בפרק שהוסבר כפי
 דומים שמאפייניהם נוער בני בהם שלומדים משום למפתנים, חלופיות מסגרות מהווים שהם

 בחירת בארץ. הקיימות המסגרות שאר חניכי מבין ביותר הרבה במידה המפתנים חניכי למאפייני
 באופן האוכלוסייה את היכרותם מתוך והחוקרים המקצוע אנשי בידי נעשתה ההשואה קבוצת
 בהישגים ורמתן הקבוצות שתי מאפייני על מדויק אמפירי מידע לרשותנו שעמד מבלי כללי,

 השינויים לגבי מסקנות להסיק ניתן לא הקבוצות, שתי של היחסי מצבן על מידע ללא לימודיים.
 הנוער מרכזי תלמידי מאפייני של השוואה כלל הניתוח של הראשון השלב כן, על בתפקודן.

המפתנים. חניכי של למאפייניהם

 המפתנים לחניכי בהשוואה הנוער, מרכזי תלמידי של הרקע מאפייני 7.1
 חניכי של הרקע מאפייני נבדקו שבעזרתם כלים אותם באמצעות נעשתה הרקע מאפייני בדיקת

 למדריך, ושאלון למורה שאלון המנהל, או הטיפולי הצוות איש בידי שמולא רקע )שאלון המפתנים
 מרכזי מתלמידי יותר צעיר בגיל למפתן מגיעים המפתנים חניכי כי מראים, הממצאים (.2 פרק ראה

 15 הוא הנוער במרכזי ביותר הצעיר הגיל כאשר 14-11 בני הם המפתנים מתלמידי 16% הנוער:
 כלל בדרך הנוער(. מרכזי לתלמידי המפתנים תלמידי מאפייני את המשווים לוחות ד׳ בנספח )ראה

 27% לדוגמה, הנוער. מרכז תלמידי מאשר יותר ארוך זמן למשך במסגרת המפתן תלמידי שוהים
 בקרב החדשים העולים אחוז הנוער. במרכזי בלבד 18% לעומת ומעלה, שנים ארבע במפתן שוהים

 41%) במפתנים העולים מאחוז ניכרת במידה זה אחוז גבוה וכן מאוד גבוה הנוער מרכזי תלמידי

 מהעולים 86%) בישראל שנים חמש עד שלוש של ותק יש העולים לרוב זאת, עם בהתאמה(. ,22%ו-
במפתנים(. מהעולים 68% הנוער, במרכזי

 חניכי של הוריהם לגבי רבים. בהיבטים הקבוצות שתי בין הבדלים נמצאו המשפחתי הרקע מבחינת
 התמכרות או (6%) עבריינות כמו חברתית סטייה של בתחומים יותר רבות בעיות על ידוע המפתנים,

 עם היועצות(. על-ידי שדווח )כפי הנוער מרכזי תלמידי של הוריהם בקרב כלל ידועות שאינן (10%)
 57%ל- בהשוואה יותר, או ילדים ארבעה יש בהן במשפחות גדלים הנוער מרכז מתלמידי 77% זאת,

 של נתוניהם יותר קשים המשפחה של הכלכלי והמצב אבטלה מבחינת גם במפתנים. מהתלמידים
 מובטל הבית משק ראש בהן במשפחות חיים הנוער מרכזי מתלמידי 24% הנוער מרכזי תלמידי
 לספק קושי או נמוכה חיים רמת ישנה הנוער מרכזי מתלמידי 81% ובקרב במפתנים; 18% לעומת
 כגון ההורים, מצד הולם בלתי יחס המפתנים. מתלמידי 65% בקרב לעומת בסיסיים, קיום צורכי

(.2ד- לוח )ר׳ במפתנים יותר נפוץ מינית להתעללות חשד או פיזית הזנחה פיזית, אלימות

 )רמת שלהן הלמידה כישורי מבחינת האוכלוסיות שתי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
 שתי בין דומה התלמידים של האינטליגנציה רמת התפלגות למידה(. וליקויי אינטליגנציה
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 20%) מאובחן למידה ליקוי בעלי שהינם התלמידים במספר מובהק הבדל נמצא 24הקבוצות.

 יש שלגביהם התלמידים את מצרפים אם נעלם זה הבדל אך נוער(, במרכזי 12% לעומת במפתנים
 לוח ראה נוער, במרכזי 26% לעומת במפתנים 29% )בסה״כ אובחנו טרם אולם למידה לליקויי חשד

 תלמידים של יותר הרבה גבוה אחוז כי מצאנו הלימודית ההיסטוריה מבחינת בנספח(. 5ד-
 ניתוק של תקופות עברו תלמידים יותר וכן (33% לעומת 67%) המיוחד בחינוך בעבר למדו במפתני□
בנספח(. 6ד- לוח ראה ,11% לעומת 32%) קודמות ממסגרות

 הערכות של המידע במקורות ההבדל בגלל זו מהשוואה מסקנות להסיק ניתן שלא ייתכן זאת, עם 24
 או פסיכולוגיים דוחות על מהמקרים 80%ב- מבוססת במפתנים האינטליגנציה הערכת האינטליגנציה.

 החינוכיים. היועצים של מקצועית בהערכה כלל בדרך מדובר הנוער במרכזי ואילו פורמליים, חינוכיים
 החינוך של השמה ועדות דת למפתן התלמידים מרבית של בהפניה נעוצה לכך הסיבה הנראה, כפי

 בדרך נעשית שאינה הנוער במרכזי ההשמה לעומת התלמיד של פסיכולוגי אבחון דורשות אשר המיוחד
השמה. ועדות דרך כלל

 היתה בכיתות הנוער מרכז תלמידי התנהגות כי נמצא בבית-הספר, הלימודית ההתנהגות מבחינת
 מוטיבציה הראו המפתנים מחניכי 45% לדוגמה: המפתנים. חניכי של התנהגותם מאשר יותר טובה

 אחריות גילו המפתנים מחניכי 50% הנוער, מרכזי מתלמידי 65% לעומת קרובות לעתים בכיתה
 אלו )הבדלים הנוער מרכזי מתלמידי 68% לעומת קרובות לעתים עליהם המוטלות משימות בביצוע

 הביטחון רמת בהתנהגות: מובהקים הבדלים מעט רק נמצאו בסדנאות סטטיסטית(. מובהקים
 המוטיבציה. רמת גם כך מהתלמידים(, 60%)כ- זהה היתה המסגרות בשתי התלמידים שהראו
 מתלמידי 51% המפתנים: חניכי לעומת בסדנה יחמה יותר הראו הנוער מרכזי תלמידי זאת, לעומת

 מובהקות בעל הינו זה )הבדל המפתנים מחניכי 41 % לעומת קרובות לעתים יוזמה גילו הנוער מרכז
בנספח(. 7ד- לוח ראה סטטיסטית,

 עומד המסגרות בשתי במלואן. הקבוצות שתי בין בהשוואה למדי רב דמיון מצאנו ההישגים בנושא
 אחוז במפתנים ואולם ,50%-60% סביב ד׳ כתה עד של הישגים בעלי שהם והנערות הנערי□ אחוז

 הנוער; במרכזי 18% לעומת במפתני□ 30% )בחשבון: יותר גבוה א׳-ב׳ כיתות של ברמה התלמידים
 בהישגים מובהקים הבדלים נמצאו הנוער(. במרכזי 18% לעומת במפתנים 27% הנקרא בהבנת
 בהבעה הנקרא, בהבנת בקריאה, מובהקים הבדלים נמצאו לא אך הכללי, ובידע בחשבון בכתיב,
 התלמידים של ההישגים נבדקו כאשר זאת, עם בנספח(. 9ד- ולוח 8ד- לוח )ראה ובעל-פה בכתב
 התחומים בכל מובהק באופן יותר גבוהי□ הנוער מרכזי תלמידי של הישגיהם היו העולים בניכוי
 בהבנת א׳-ב׳ כיתות של ברמה היו במפתן מהתלמידים 27% לדוגמה, בנספח(. 9ד- לוח )ראה

 16% היה ז׳-י״ב כיתות של ברמה התלמידים אחוז ואילו הנוער, במרכזי 11% לעומת הנקרא,

בהתאמה. ,25% לעומת

 שתי בין מובהק הבדל קיים המפתנים. חניכי בקרב יותר בולטות רגשיות ובעיות שוליות התנהגויות
 באחוז מובהק הבדל נמצא כמו-כן, עברייני. באירוע מעורבים שהיו הנערים באחוז הקבוצות

 ראה פריטים, 36 שכללה סקלה )מתוך הרגשי בתחום יותר או בעיות מעשר הסובלים התלמידים
בנספח(. 10ד- לוח
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 הממצאים קשה. ואישי משפחתי ברקע מאופיינות הנדונות הקבוצות שתי כי עולה הממצאים מתוך
 בתחומים רבים בצרכים מאופיינות שהן בכך לזו זו דומות המסגרות שתי אוכלוסיות כי מראים

 והן ההורים, של החברתי בתפקוד לבעיות בנוגע הן נמוך, חברתי-כלכלי למעמד בנוגע הן - רבים
 דומה הקבוצות שתי של האינטליגנציה רמת התפלגות יסוד. במיומנויות לימודיים להישגים בנוגע

 רבים תחומים ישנם האוכלוסיות: בין הבדלים גם נמצאו ודאית. אינה ההערכות אחידות ואולם
 הורי בתפקוד לבעיות בנוגע בעיקר המפתנים, חניכי בקרב שונות בעיות יותר נפוצות שבהם

 במיומנויות התלמידים של הישגיהם ברמת מובהקים הבדלים נמצאו נמוכים. לימודיים ולהישגים
 עד של ברמה בקירוב 60%) המסגרות בשתי למדי נמוכה אלו במיומנויות ההישגים רמת יסוד.
 תחומים גם נמצאו א׳-ב׳. כיתות של ברמה יותר גדולה קבוצה ישנה במפתנים אולם ד׳(, כיתה

 כלכלי למצב בנוגע בעיקר הנוער, מרכזי חניכי אצל יותר גבוהים בשיעורים קשיים קיימים שבהם
גדולות. ומשפחות נמוך

כדלקמן: הן זה מניתוח העולות המסקנות
 בהשוואה אף - במיוחד רבים צרכים בעלת במיוחד, חלשה אוכלוסייה קולטים המפתנים )א(

 מידת במיוחד בולטת מאוד. חלשה אוכלוסייה כמשרתות הן אף הידועות אחרות למסגרות
עצמם. והילדים המפתנים, חניכי משפחות בקרב הגבוהה הפתולוגיה

 השוואתי ניתוח לבצע ניתן כן, על רבה. במידה דומות ובכך מאוד, חלשות האוכלוסיות שתי )ב(
המסגרות. שתי תלמידי בקרב ההתקדמות רמת של

 רב- סטטיסטי ניתוח על להתבסס חייבת המסגרות שתי חניכי בקרב הטיפול תוצאות השוואת )ג(
 לשיעור בנוגע בעיקר האוכלוסיות, בין הקיימים ההבדלים את בחשבון לוקח אשר משתני,
 במיומנויות השונות לרמות ובנוגע הנוער מרכזי אוכלוסיית בקרב החדשים העולים של הגבוה
יסוד.

 ובמרכזי במפתני□ ובהישגיה□, החניכים בהתנהגות השינויים השוואת 7.2
נוער

 בתפקוד השינויים היקף את לייחס ניתן מידה באיזו השאלה, את נבחן הבאים בעמודים
 היקף האם - אחרת לשון הנוער. מרכזי לבין המפתנים שבין להבדלים החניכים ובהתנהגות
 מאפיינים בעלי לנוער גם אופייניים המפתנים חניכי בהתנהגות שנמצאו והנסיגה ההתקדמות

 המפתנים חניכי בקרב המתרחשת ההתקדמות מידת שמא או אחרות, במסגרות שלומדים דומים
במיוחד. מועטה או רבה היא

שנבדקו. השונים בתחומים הנוער מרכזי תלמידי ברמת השינויים מידת על נתונים מציג 58 לוח
אותה על שמרו הנוער מרכזי תלמידי מרבית גם המפתנים, חניכי מרבית כמו כי מראים, הממצאים

דומים הנוער מרכזי תלמידי אצל שחלו השינויים בנוסף, הלימודים. שנת במהלך תפקוד רמת
הנסוגים שיעור הנוער במרכזי גם במפתנים, למצב בדומה המפתנים. חניכי אצל שחלו לשינויים

הנוער מרכזי תלמידי בקרב כי, )אם המתקדמים משיעור גבוה השנה במהלך הסדיר הביקור ברמת
שינוי חל לא המפתנים, לחניכי בדומה שוב, בלבד(. הסטטיסטית המובהקות גבול על הוא ההבדל
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 כפי למסגרת ההסתגלות ברמת או החניכים, של ההתנהגות ובעיות התוקפנית ההתנהגות ברמת
 בהתנהגותם נסוגו הנוער מרכזי תלמידי גם המפתנים, לחניכי בדומה המדריך. על-ידי שדווחה

 נמצאו התנהגותיים תחומים בשני המדריכים. על-ידי שדווח כפי בסדנה הרגשי ובמצבם החברתית
 ובתחום למסגרת ההסתגלות בתחום החניכים, במצב השינויים של הכללית במגמה הבדלים

 חניכי התקדמו הללו התחומים בשני המורים. על-ידי שדווחו כפי בכיתה, החברתית ההתנהגות
משמעותי. שינוי נמצא לא במפתנים ואילו השנה, במהלך הנוער מרכזי

 t(N=88) אחת שנה משךב שונים בתחומים ובהתנהגותם הנוער מרכזי תלמידי של בהישגים שינויים :58 לוח

השתנה שמצבם התלמידים אחוז
הממוצע הציון  משמעותי באופן

t בסיומה. וגם השנה בתחילת גם שנבדקו החניכים בקרב
a ־ עברית במקצועות כיתה רמות של במדד כזה בהיקף שינוי .4ל־ 1 בין הנע במדד החניך ברמת הפחות, לכל ,0.5 של שינוי חל 

כיתה. רמות שתי של שינוי משמעו ־ בחשבון כיתה רמת של במדד כזה בהיקף שינוי בממוצע, אחת כיתה רמת של שינוי משמעו
* 0.05>P מבחן פי על pairs) t) בלבד. ובסיומה השנה בתחילת חניך כל מצב בין המשווה

השינוי כיוון
 סוף

השנה
 תחילת
השנה נסוגו*

 ללא
שינוי התקדמו*

והמדריך המזרה דווח פי על
שינוי אין 3.2 3.3 19 67 14 סדיר ביקור

שינוי אין 3.5 י 3.5 10 85 5 התנהגות ובעיות תוקפנית התנהגות

המורה דיווח פ׳ על
מובהקת עלייה 3.1 2.9 13 57 30 למסגרת הסתגלות

מובהקת עלייה 3.3 3.1 14 62 26 חברתית התנהגות

שינוי אין 3.5 3.5 18 73 9 רגשי מצב

המדריך וח1די פי על

שינוי אין 2.8 2.8 26 56 18 למסגרת הסתגלות

מובהקת ירידה 3.0 3.1 29 56 15 חברתית התנהגות

מובהקת ירידה 3.4 3.5 25 64 11 רגשי מצב

המורה דיווח פ׳ על
שינוי אין 4.8 4.8 28 45 27 בעברית כיתה רמת

מובהקת עלייה 2.5 2.4 5 80 15 עברית מיומנויות

מובהקת עלייה 5.9 5.3 18 46 37 בחשבון כיתה רמת

מובהקת עלייה 3.4 2.7 3 41 56 בחשבון מיומנויות

המורה דיוזח פ• על
שינוי אין 2.6 2.6 15 65 20 לימודית* התנהגות

שינוי אין 2.7 2.7 15 67 18 בכיתה* משימות ביצוע

המדריך דווח פ• על
שינוי אין 2.7 2.8 13 76 11 בסדנה** משימות ביצוע

121



 חניכי בקרב שנצפתה הכללית ההתקדמות כי נמצא, יסוד במיומנויות הלימודים של בתחום
דומה התמונה לימודית התנהגות של בתחום גם הנוער. מרכזי תלמידי את גם מאפיינת המפתנים

 נסוגו או התקדמו מיעוטם ורק השנה במהלך תפקוד רמת אותה על שמרו התלמידים מרבית -
משמעותי. באופן

 של מזה שונה הנוער מרכזי תלמידי של האוכלוסייה הרכב זה, פרק בתחילת שלמדנו כפי אולם,
 הייחודית ההשפעה לשאלת מהימנה תשובה לתת ניתן כן, על משמעותיים. במאפיינים המפתנים

 את הבוחן רב-משתני, ניתוח באמצעות רק בה החניכים של ההתקדמות מידת על מסגרת כל של
אלה. רקע למאפייני סטטיסטית( )"שליטה" התייחסות כדי תוך המסגרת השפעת

 1995/96 הלימודים שנת במהלך המפתנים חניכי התקדמות את השוו שנציג הממצאים
 לניתוח מקביל שבוצע הניתוח שונים. בתחומים זו בתקופה הנוער מרכזי תלמידי של להתקדמותם

 המפתנים ושל החניכים של הרקע מאפייני של השפעתם את לבחון על-מנת שבוצע הרב-משתני
(.2 בפרק המתודולוגיה של מפורט תיאור )ראה החניכים של ההתקדמות מידת על השונים

 )על-פי- התקופה בסוף שנית נבדקו לא התקופה בתחילת שנבדקו מהילדים 17% כי לב, לשים יש
 בקרב מאשר המפתנים חניכי בקרב יותר גבוה זה "נפל" במסגרת(. למדו לא שכבר משום רוב

 במפתנים החינוכית שהגישה משום הנראה, כפי זאת, בהתאמה(. ,8%ו- 19%) הנוער מרכזי תלמידי
 יכול הלימודים שסיום תפיסה מתוך במסגרת, הלימודים סיום מועד לגבי גמישות לעודד נוטה

 או (,18 לגיל הגעה או לימוד שנות 12 סיום בעת דווקא )לאו החניך על-ידי התכנית״ מ״מיצוי לנבוע
 בפירוש לזכור יש עת. באותה הנער לצורכי יותר שמתאימה אחרת למסגרת לעבור מאפשרות

 או במפתן זו שנה במשך התקדמו שעזבו הילדים מידה באיזו במדויק לדעת ניתן לא כי הנתונים
 על האחרונה מהמדידה היעדרם משפיע כיצד, או מידה, באיזו לדעת ניתן ולא - הנוער במרכז

הניתוח. תוצאות

 בין אחדים הבדלים נמצאו בכיתה ורגשית חברתית הסתגלות של בתחומים הרב-משתני מהניתוח
 ההתקדמות לגבי ה׳(. נספח )ראה החניכים של ההתקדמות במידת נוער ומרכזי המפתנים

 ולבנות; הנוער למרכזי יתרון לראות ניתן המורים, על-ידי הוערכה שהיא כפי חברתית, בהתנהגות
 המפתן(; )לעומת נוער במרכז וללימודים יותר( מתקדמות )הבנות למין מובהקת השפעה נמצאה
 )המוצג אלה משתנים של ההשפעה גודל שנבדקו, אחרים בתחומים וגם אלה בתחומים גם אולם,
 מאפייני מהכנסת המתקבלת המוסברת לשונות התוספת כמו-כן, למדי. מצומצם ה-ל( ערכי על-ידי
למדי. נמוכה הינה הקודמת(, הרמה ניכוי )לאחר הרגרסיה לניתוח והמסגרת הרקע

 מרכזי תלמידי של או המפתנים חניכי של הרגשי במצב שחלו השינויים במידת הבדל כל נמצא לא
 שנמצא כפי וזאת האחרים, מאשר פחות התקדמו החדשים העולים המורים. הערכות לפי הנוער,

 כי נמצא שנבדקו, בכיתה לימודית התנהגות של התחומים שני לגבי לבדה. המפתנים באוכלוסיית
המסגרת לסוג השפעה אין אך התחומים(, )באחד המשפחה ביחס בעיות ולהיעדר לבנות יתרון יש

החניכים. של ההתקדמות מידת על - נוער מרכז או מפתן -
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 המפתנים חניכי דווקא כי מלמד, בעברית במיומנויות התקדמות לגביי הרב-משתני הניתוח ממצאי
 התקדמו )הבנות למין מובהקת השפעה נמצאה הנוער. במרכזי התלמידים מאשר יותר התקדמו

 מיומנויות לגבי משתנה שוב התמונה הנער. כלפי המשפחה ביחס בעיות ולהיעדר מהבנים( יותר
 שאינם תלמידים קודם. שראינו כפי יותר, התקדמו הנוער במרכזי התלמידים כי נמצא בחשבון:
 גודל אלה, בניתוחים גם כי לב, לשים יש מהאחרים. יותר התקדמו המשפחה ביחס מבעיות סובלים

למדי. מצומצם הינו ה> ערכי על-ידי מתבטא שהוא כפי האלה המאפיינים של ההשפעה

 בהתנהגותם השינויים גם נבדקו המסגרות בשתי החניכים של התקדמותם מידת השוואת במהלך
 כפי אולם, המדריכים. על-ידי שהוערכו כפי בסדנה, ובתפקודם אחרים התנהגותיים בתחומים
 גם בלבד, המפתנים אוכלוסיית בקרב החניכים ברמת שינויים על הרב-משתני בניתוח שמצאנו

 להיחשב יכולות שהתקבלו הרגרסיה תוצאות אין הנוער, מרכזי לתלמידי המפתנים חניכי בהשוואת
 ההרצה בשיטת כי נמצא, המדריכים דיווח פי על שנבדקו התפקוד תחומי כלל לגבי במהימנות.

25מובהק. רגרסיה מודל התקבל לא - בלבד ״נטו״ לשינוי מתייחס הניתוח לפיה השנייה,

 המתקבל הרגרסיה מודל כי נמצא, ־ למסגרת הסתגלות - המורים על-ידי שהוערך אחד תחום לגבי גם 25
 הסברים מספר ישנם ,6 בפרק שהסברנו כפי מובהק. אינו בלבד, ההתקדמות מידת על מהסתכלות

 ההתקדמות במידת שיטתיות אין כי ייתכן ראשית, זה. בנושא הרגרסיה ניתוח לחולשת אפשריים
 לומדים(. הם שבה המסגרת או הרקע )מאפייני שבדקנו הפרמטרים פי על בסדנה החניכים בהתנהגות

 הכללית לרמה ביחס בעיקר הקשר מתבטא בסדנה תפקודם לבין החניכים מאפייני בין קשר שיש במידה
 להסבר אחרים פרמטרים לחפש שצריך ייתכן שנית, השינוי. למידת ולא ההתחלתית( הרמה )כלומר

 המדריכים בדיווחי מהימנות חוסר של בעיה שקיימת ייתכן שלישית, החניכים. בהתנהגות השינויים
 הנוער למרכזי המפתנים בין המשווה הניתוח שתוצאות ייתכן רביעית, מהתחומים. בחלק המורים לעומת
האוכלוסיות. שתי בין רבה שונות בגלל חלשות

 שונים, בתחומים החניכים במצב שינויים המסבירים לגורמים בנוגע ממצאים סיכום :59 לוח
Aנוער ובמרכזי במפתנים

המסגרת
אוי )מפתן ביחס בעיות רמה
נוער( )מרכז המשפחה עלייה מין קודמת

 חברתית רגשית הסתגלות
המורה( פי )על

*(-) *(+) *(+) חברתית התנהגות
*0 *0 *(+) רגשי מצב

•סוד סיומנויות
*(+) )־(* *(+) *(+) עברית. מיומנויות
*0 *0 *(+) חשבון מיומנויות

לימודית התנהגות
*(+) *(+) בכיתה לימודית התנהגות

*0 *(+) *(+) בכיתה משימות ביצוע

a שנת בסוף החניך רמת הוא התלוי המשתנה תחום. לכל נפרד רגרסיה ניתוח על מתבססים הממצאים 
 המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה לניתוח החניך של הקודמת" "הרמה הכנסת הלימודים.

 הוכנסו בו למודל מתייחסים הממצאים זה. משתנה ניכוי לאחר הסופית, רמתו על האחרים תלויים הבלתי
תלויים. בלתי כמשתנים בלוח המובאים הגורמים כל

 לגבי מובהקים נמצאו לא אלה משתנים אולם האינטליגנציה, ורמת החניך גיל את גם כלל הרגרסיה מודל
תחום. שום

■ p<0.05 *
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סיכום 7.3
 מרכזי תלמידי של לאלה המפתנים חניכי של תפקודם ורמת הרקע מאפייני בהשוואת דן זה פרק

 שהן בכך דומות האוכלוסיות שתי כי העלו המחקר ממצאי השוואה. קבוצת לשמש שנבחרו הנוער
 בשיעור מאופיינת המפתנים אוכלוסיית זאת, עם רבים. צרכים ובעלות במיוחד חלשות אוכלוסיות

 הרגשי-חברתי במצבם והן החניכים משפחות בקרב הן לפתולוגיה, בנוגע בעיקר יותר, גבוה בעיות
 תלמידי של מזו נמוכה המפתנים חניכי אוכלוסיית של הלימודית הרמה בנוסף, עצמם. החניכים של

הנוער. מרכזי

 דומה ההתקדמות שמידת כך, על מעידה המסגרות שתי תלמידי התקדמות על הממצאים השוואת
 עלייה סדיר, בביקור כללית ירידה כגון במפתנים, שנצפו תופעות אותן כלומר, התחומים. ברוב

 מרכזי תלמידי בקרב גם נמצאו לימודית, בהתנהגות בהתקדמות ושונות יסוד במיומנויות בהישגים
הנוער.

 איפשר אשר רב-משתני ניתוח באמצעות גם התבצע הנוער למרכזי המפתנים בין ההבדלים ניתוח
 הרמה השפעת את "מנכים" כאשר האוכלוסיות, שתי תלמידי של הסופית ברמה שונות בחינת

 התקדמות על הרב-משתני בניתוח כמו החניכים. של הרקע במאפייני בהבדלים ובהתחשב הקודמת,
 שתי אוכלוסיית לגבי שנעשה בניתוח גם לבדה, המפתנים אוכלוסיית לגבי שנעשה החניכים

שלהם. ההתקדמות מידת על השפיעו אכן החניכים של רקע שמאפייני נמצא המסגרות

 שנבדקו. תחומים 15 מתוך בלבד תחומים שישה לגבי מהימנות תוצאות העלה הרגרסיה ניתוח
 לשלושה בנוגע החניכים של התקדמותם במידת המסגרות בין מובהקים הבדלים נמצאו מתוכם,
 בעברית, במיומנויות הנוער מרכזי תלמידי מאשר יותר התקדמו המפתנים חניכי בלבד. תחומים
 לפי המפתנים. חניכי מאשר יותר הנוער מרכזי תלמידי התקדמו חשבון מיומנויות של ובתחום
 חניכי מאשר יותר חברתית התנהגות של בתחום הנוער מרכזי תלמידי התקדמו המורים, הערכות

 הנוער(, למרכזי יתרון ופעם למפתנים יתרון )פעם מהממצאים העולה העקביות חוסר המפתנים.
 ואינם הממצאים, בפירוש זהירות מחייבים בודדים תחומים לגבי רק הבדלים שנמצאו והעובדה

 נוער מרכז או מפתן - מסוים מסגרת סוג של יתרונו לגבי חד-משמעיות מסקנות להסיק מאפשרים
אלה. בתחומים החניכים של ההתקדמות מידת לגבי -
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סיכום .8

 ומתן ניהול של השונות ברמות המפתנים להפעלת האחראים את לשרת נועד ההערכה מחקר
 מענה מהווים אכן במפתנים הניתנים המענים בה המידה על לעמוד היא המרכזית מטרתו טיפול.
הבאים: בנושאים המחקר עוסק מפורט באופן להתקדמותם. ומביאים החניכים, לצורכי הולם

שונים; בתחומים צורכיהם וזיהוי המפתנים חניכי אוכלוסיית אפיון (1)
המפתן; במסגרת לחניכים הניתנים המענים מגוון ותיאור המפתנים של הפעולה דפוסי בחינת (2)
 )א( ובעיקר: שונים, בתחומים לחניכים ביחס המפתנים מטרות מושגות שבה המידה בחינת (3)

 בוגרי הכשרת )ב( אחרת; מסגרת מכל שנפלטו נוער לבני ותעסוקה לימודים מסגרת מתן
 קידום )ג( מהמסגרת; היציאה לאחר חברתית והסתגלות תעסוקה להמשך המפתנים

 הסתגלות על המצביעה ההתנהגות ובמיוחד החניך, של הרגשי והמצב החברתית ההתנהגות
 והתנהגות הישגים לרבות לימודי, בתפקוד החניכים קידום )ד( סדיר; ביקור כגון למסגרת,
המקצועית. בסדנה וגם העיונית בכיתה גם לימודית,

 המפתנים של החינוכית-טיפולית הגישה לבחינת שונים. וכלים מורכב מערך על התבסס המחקר
 לבחינת הנתונים. איסוף בזמן בארץ קיימים שהיו המפתנים 34 מכל מידע נאסף פעולתם, ודפוסי

 בשישה שביקרו חניכים 546מ- מידע נאסף התוצאות, לבחינת וכן וצורכיהם, החניכים מאפייני
 מ״מדגם שהתקבלו הממצאים מפתנים. של שונים סוגים לייצג שיוכלו כך שנבחרו מפתנים

 לחניכים, התוצאות לבין במפתנים פעולה דפוסי שבין הקשר על ללמוד לנו מאפשרים האשכולות"
 הדמוגרפיים מאפייניהם מבחינת בארץ המפתנים חניכי כלל של מדויק ייצוג מאפשרים אעם אך

שוקלל(. לא שהמדגם )מכיוון

 עזיבתם לאחר שנה כחצי כמו-כן, שנתיים. במשך זמן נקודות בשלוש נאסף החניכים על המידע
 מרכזי בשני שלמדו תלמידים 98 על מידע נאסף בנוסף, מהמפתנים. שיצאו החניכים על מידע נאסף
 תלמידי לגבי המידע דומים. צרכים בעלי נוער בני הן אף המשרתות חלופיות כמסגרות שנבחרו נוער,

 במרכזי התלמידים התקדמות בין השוואה ובוצעה שנה במשך זמן נקודות בשתי נאסף הנוער מרכזי
המפתנים. חניכי של התקדמותם לבין הנוער

המחקר במסקנות ודיון הממצאים סיכום 8.1
המחקר. ממטרות אחת לכל התייחסות תוך שהתקבלו הממצאים עיקרי סיכום יובא להלן

שונים בתחומים וצורכיהם המפתנים חניכי אוכלוסיית מאפייני א.
באים רבים רבים: בתחומים רבים בצרכים מאופיינת המפתנים חניכי אוכלוסיית כי נמצא (1)

ויחס מהחניכים(, 29%) ההורים של החברתי בתפקוד קשות בעיות כולל קשה, משפחתי מרקע
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 חמורים הסתגלות קשיי של היסטוריה יש לרבים מהחניכים(; 20%) הנער כלפי הולם בלתי הורי
 מנותקים היו מהחניכים 30%וכ- מהמסגרת ליציאתם שהביאו הקודמת הלימודית במסגרת
 של במסגרות למדו (70%)כ- החניכים מרבית למפתן. הכניסה לפני כלשהי לימודים ממסגרת

 המיוחד. החינוך של ממסגרות ישירות למפתן הגיעו וכמחציתם כלשהו בשלב המיוחד החינוך
 של התפקוד רמת קל. פיגור של רמה או גבולית אינטליגנציה רמת יש מהחניכים לכרבע

 עד של ברמה הם (60%-70%)כ- החניכים מרבית מאוד: נמוכה היסוד במיומנויות החניכים
 זו אוכלוסייה בקרב ויותר. שנים 6כ- של ובפער ובחשבון בעברית יסוד במיומנויות ד׳ כיתה

 הזדקקותם כדי עד רב בהיקף התנהגות בעיות יש 40%לכ- הנפש: בבריאות בעיות גם נפוצות
אכנבך. על-ידי שפותח Child Behavior Check-list^ פי על קליני לטיפול

 אנשי על־ידי שנבחרו הנוער, מרכזי תלמידי של למאפייניהם המפתני□ חניכי מאפייני השוואת
 מאופיינים המפתנים חניכי כי מלמדת המפתנים, לחניכי ביותר כדומים בארץ בכירי□ מקצוע

נמוכים. לימודיים ולהישגים הורי בתפקוד לבעיות בנוגע בעיקר יותר, רבים בצרכים

 במיוחד התלמידים, בין מאוד רבה שונות נמצאה מאוד. הטרוגנית המפתנים חניכי אוכלוסיית (2)
התנהגות. בעיות של ולהיקפן אינטליגנציה לרמות בנוגע

הניתנים והמענים המפתנים של הפעולה דפוסי ב.
 כלל ולעובדי למנהלי משאלוני□ נאסף הפעולה ודפוסי המפתנים של המקצועית הגישה על המידע

המפתנים.
 שנמצאה החמורה התמונה ע□ אחד בקנה עולה נוער לשיקום השירות של המקצועית הגישה (1)

 לקידום הנוגע בכל מאוד וכוללניות מקיפות מטרות ומגדירה החניכים, צורכי לגבי בפועל
 כללי חברתי שיקום היא והצוות המפתנים מנהלי על-ידי שמבוטאת העיקרית המטרה החניכים.
 ספציפיים יעדים כוללת זו מטרה בחברה. כבוגרים נורמטיבי תפקוד כישורי הקניית באמצעות

 השכלת השלמת שולית(, להתנהגות והידרדרות שוטטות )ומניעת לימודית מסגרת הענקת של
עבודה. הרגלי ורכישת יסוד

 צוותי החניכים. צורכי של רב-הממדיות את תואמים המפתנים לרשות העומדים המשאבים (2)
 צוות וכן מקצועיים מדריכים מורים, - שונים מתחומים מקצוע מאנשי המורכבים המפתנים

 מאפשרים - פסיכולוגיות( גם בודדים ובמקרים סוציאליות ועובדות חינוכיות )יועצות טיפולי
 שונים. בתחומים החניכים לצורכי התייחסות תוך אינטנסיבית, בין־מקצועית צוות עבודת

 המפתנים, תכנית של ייחודי היבט הינה המלאכה בבתי אמיתית יצרנית בעבודה ההתנסות
 במערכת העבודה שיטות לעבודה. צאתם לקראת משמעותית התנסות לחניכי□ להעניק שנועדה
 וחניך, חניך לכל המותאמת לימודים תכנית והכנת אישי אבחון מדגישות המיוחד החינוך
 ובהסתגלות בלימודים רציניים פערים שצברו מרובים צרכים ע□ נוער בני של במקרה כנדרש

 התפתחותם את לקד□ במטרה לחניכים מועברים מיוחדות ותכניות העשרה חוגי חברתית.
 טיפוליים גורמים של וכן הטיפולי, הצוות של וקבוצתי פרטני טיפול והחברתית. הרגשית
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 הנער של הכללי השיקום ובתהליך אישיות בעיות בפתרון לסייע נועדים למפתן, החיצוניים
 מאפשרים הניתנים והמענים העבודה מתהליך כחלק הקיימים המנגנונים כמכלול, והנערה.

הנוער. לבני פרטנית והתייחסות רב-מקצועית גישה

 בפועל, לרשותם העומדים במשאבים שונות של רבה מידה נמצאה בארץ המפתנים כלל בקרב (3)
 צוות איש של היעדרו במיוחד בולט המקומיות. הרשויות בהקצאת שונות בגלל היתר, בין

־ בארץ. מהמפתנים 21%ב- כלשהו טיפולי

 תהליך של שונים מרכיבים של הביצוע במידת המפתנים כלל בין רבה שונות גם נמצאה (4)
 לתלמידים אישיות תכניות של קיומן במידת ניכרים הבדלים ראינו למשל, והתכנית. העבודה
מיוחדות. חברתיות ותכניות חוגים והפעלת

 והמענים הפעולה דפוסי של מעמיקה בדיקה התאפשרה למדגם שנבחרו המפתנים בששת (5)
 החניכים למען מקיפה פעילות על מצביעים הממצאים וחניך. חניך כל ברמת הניתנים

 מהם ורבים מגוונים, הם לחניכים הניתנים המענים שונים. מקצועיים כלים על המתבססת
 השתתפו במדגם מהחניכים כרבע למשל, בלבד. מהחניכים לחלק דיפרנציאלי באופן ניתנים

 לשני-שלישים מיוחדות, חברתיות בתכניות השתתפו מהחניכים כשני-שלישים 26היל״ה, בתכנית
 המפתן צוות עם הקשר נשמר מהחניכים כשני-שלישים ועם טיפולי גורם על-ידי ישיר טיפול ניתן

מהמפתן. יציאתם שלאחר בשנה

 ניתן לחניכים. המענים מתן בדפוסי שונות של מסוימת מידה נמצאה שבמדגם המפתנים בין (6)
 בחלוקה המתבטא בסדנה, מקצועית התנסות לעומת עיוניים לימודים על בדגש בהבדל להבחין

 מהמפתנים בחלק שמופעלות תכניות ישנן בסדנה. לבין בכיתה פעילות בין החניכים זמן של
 ותכניות המפתנים, ששת מתוך בארבעה המחקר בזמן שהופעלה היל״ה תכנית למשל, בלבד,

 משמעותיים הבדלים נמצאו במדגם. המפתנים ששת מתוך בחמישה הועברו מיוחדות חברתיות
 הנוער לבני שבמדגם המפתנים בכל שניתנים השונים המענים של הכיסוי בהיקף גם

 0% בין הנע שיעור היל״ה, בתכנית השתתפו במדגם החניכים מכלל 24% למשל, ומשפחותיהם,
 העובדת או היועצת של ישיר טיפול ניתן מהחניכים ■ 65%ל- השונים. במפתנים 44% לבין

 ליווי ניתן מהיוצאים 19%ל־ .89%ל- 36% בין נע השונים במפתנים האחוז כאשר הסוציאלית,
 במשפחות בית ביקורי אחד. במפתן 48%ל- מפתנים בשני 4% בין נע זה שיעור כאשר שוטף

 מפתנים בשני בתים ביקורי 40%מ- מהמשפחות: 56% אצל זו שנה במהלך התקיימו החניכים
אחר. במפתן בתים ביקורי 80%ל- ועד

 החינוך, במשרד נוער לקידום השירות על-ידי שפותחה מובנית, לימודים תכנית היא היל״ה תכנית 26
 התכנית לימוד. שנות 10 או 9 ,8 סיום על החינוך משרד מטעם פורמלית תעודה קבלת ושמאפשרת

המחקר. בתקופת ניסיוני באורח למפתנים הוכנסה
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 הפיקוח אנשי הן הצוות, אנשי הן במדגם, במפתני□ שרואיינו הרבי□ המידע ממקורות (7)
 כללית חברתית אווירה על למדנו והבוגרים, החניכים והן המפתנים, עם העובדים והרשויות

 קטן, מספר לומדים בהן הקטנות המסגרות כי לספר ידעו המרואיינים כל נעימה. שהיא
 מעניקות מקצוע, אנשי של יחסית, מצומצמות, קבוצות בהן ופועלות נוער בני של יחסית,
 של זה היבט לחשיבות מודעי□ הצוות אנשי ליחיד. ורגישות מסוימת "אינטימיות" תחושת

 משמעותי כמרכיב והאוהדת התומכת החניכים עם העבודה דרך את ומדגישים המסגרת
 ללימודי□ המתלווה מהסטיגמה אי-נחת תחושת על סיפרו החניכים זאת, עם השיקום. בתהליך

במפתנים.

 אנשי בקרב והן בהם, הפועלים הצוות אנשי בקרב הן - המפתנים לעבודת רבה הערכה מובעת (8)
 קולות גם נשמעים זאת, עם איתם. העובדים המקומיות וברשויות הפיקוח ברמות המקצוע

 להכשיר על-מנת בסדנאות, הלימודי□ והן העיוניים הלימודים הן הלימודים, לתגבור הקוראים
 בתעודות לזכות להם לאפשר ועל-מנת מכן, לאחר עיסוק למסגרות המסיימים את יותר טוב

פורמליות. חיצוניות

 אינו אך - להם זקוק שהנוער נוספים שירותים על להמליץ נתבקשו הטיפולי הצוות כשאנשי (9)
 הצרכים למרות זאת, מאוד. בודדים ובמקרים מעטים שירותים רק ציינו הם כיום, אותם מקבל

 והקשיים השירותים, מתן בהיקף המפתנים בין שקיימת הרבה השונות החניכים, של המרובים
 כמו-כן, התכנית. למיצוי עד במסגרת בהחזקתם ואף בעיותיהם, בצמצום הנערים, בקידום
 מיעוט הקיימות. למשרות מעבר האדם, כוח משרות הגדלת לבקש המפתנים מנהלי מיעטו

 מערכת של מהתפיסה להשתחרר הצוות לחברי קשה האם חשובות: שאלות מעלה ההצעות
 הם שמא, או, זאת? לעשות מתבקשים הם כאשר גם אופטימלי מצב ולדמיין השירותים

 לא חדשים שירותים פיתוח או שירותים הוספת גם וכי לנערים, יותר לעזור ניתן שלא חושבים
 רבים השלימו בפועל לקדמה, ניתן אך חלשה האוכלוסייה כי האמונה אף שעל נראה, תעזור

 של לאפשרויות מדי פחות מודעי□ הם ואולי חלקיות, תוצאות של נתון מצב עם הצוות מאנשי
יותר. עוד טובות לתוצאות הגעה ושל שירותים תגבור

שונים בתחומים החניכים לגבי המפתנים מטרות מושגות שבה המידה ג.
 מרכזי יעד הינו מהמערכת להיפלטות גבוה בסיכון הנוער לבני לימודית מסגרת המעניק המפתן (1)

 זה בנושא הממצאים אלה. לנערים לימודית מסגרת להעניק כוונה מתוך המפתנים של
 במסגרת נשארו 78% במפתנים: שנקלטו הנוער בני מרבית לגבי הושג זה יעד שאכן מלמדים,

 משום למפתני□ הגיעו הנוער בני מרבית שנתיים. של תקופה מעל נשארו ומחציתם שנה מעל
 מראה מהמפתנים נפלטו מיעוטם שרק והעובדה (,58%) הקודמת הלימודים ממסגרת שנפלטו

 משמשים בכך, לימודית. במסגרת רבים נערים להחזיק הצליחו אמנם המפתן שמסגרות
נועדו. הם שלשמה אחרונה ביטחון כרשת המפתנים
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 מהחניכים 60%כ- שנבדקו, מהשנים אחת בכל החניכים. במצבת רבה תנועה ישנה זאת, עם
 אחוז ושישה שלושים עזבו. מהם 40%כ- ואילו מכן, שלאחר בשנה גם ללימודים המשיכו

 תכנית את שהשלימו משום עזבו מהיוצאים 20%כ- ועוד ,18 לגיל בהגיעם עזבו מהיוצאים
 שאר הצוות. להערכת יותר(, גבוהה ברמה לבית-ספר לעבור מסוגלים היו אף )או לימודיהם
 מהמפתן שביעות-רצון חוסר על מצביעות שרובן אחרות, סיבות בגלל עזבו (44%) היוצאים

 לעבוד רצון עניין, חוסר משמעת, בעיות ריכוז, קשיי רבות, )היעדרויות הסתגלות קשיי על או
 היוצאים כמחצית ולגבי משפחתם, דעת על או עצמם דעת על עזבו היוצאים כמחצית וכו׳(.
החניך. עם יחד הצוות של או אחר, מקצועי גורם או הצוות של יוזמה זו היתה

 הצוות מאנשי שנאסף ממידע המפתן: עזיבת לאחר היוצאים עברו שאליהן העיסוק מסגרות (2)
 היוצאים מרבית כי למדנו, מהמפתן החניך יציאת לאחר הראשונה השנה במהלך הטיפולי

 מהמפתן שיצאו ונערות נערים שגם הדבר, משמעות נורמטיביות. עיסוק במסגרות נקלטו
 עיסוק במסגרת על-פי-רוב נקלטו הסתגלות, קשיי או ממנו שביעות-רצון חוסר בגלל

 מסיימים השונות. הגיל בקבוצות שונה ביותר הנפוץ המסגרת סוג כצפוי, אחרת. נורמטיבית
 נקלטו 17 בגיל שיצאו חניכים בצה״ל, או עבודה במקומות להיקלט נטו ומעלה 18 גילאי
 אחרות. לימודיות למסגרות כלל בדרך עברו יותר צעירים וחניכים עבודה, במקומות בעיקר

 למסגרות הנוער בני את שהביאו המפתנים של חשוב הישג על ללמד יש אלה בממצאים
 הקשיים זו. קבוצה של כל-כך הבעייתיים הכניסה נתוני לאור וזאת המשךקונסטרוקטיביות,

 ועם המשפחה עם וביחסי□ ההמשך במסגרת התמקדו היוצאים החניכים של העיקריים
 וכו׳(. שוטטות )עבריינות, חמורה חברתית פתולוגיה של יחסית מעטים מקרים היו החברים.

 ראשית, המפתן. עזיבת שלאחר בתקופה היוצאים לגבי שונות שאלות גם מעלים הנתונים
 ולסיים להמשיך במקום העבודה, לשוק ישירות פנו 18 לגיל מתחת מהיוצאים שרבים ראינו

 הגיל בקבוצות לעבודה שפנו חניכים אותם לגבי במיוחד מדאיג הדבר לימודיהם. את
 לא מהחניכים 13% מהמפתן יציאתם לאחר חודשים שישה שנית, (.16-15 )גילאי הצעירות

 לזהות ניתן אך היוצאים מכלל כאחוז למדי נמוך זה שיעור קבוע. עיסוק מסגרת באף נקלטו
והן: מסגרת ללא להישאר במיוחד גבוה סיכון בעלי חניכים קבוצות

 יותר מוגבלת היכרות כוללות שלה□ המיוחד לקושי אפשריות השערות הבנות:1 החדשים לים1הע
 או הבנות( )לגבי שניתנה ההכשרה מגבלות העולים(, )לגבי הקיימות העיסוק אפשרויות עם

הקבוצות(. שתי )לגבי אותם לקלוט המעסיקים של יותר מועטה נכונות

 לימודים במסגרת בקלות להיקלט מדי מבוגרי□ אלה שנערים משערים אנו :17 בגיל היוצאים
 מסוימים עבודה למקומות להתקבל מתקשים ואף לצה״ל, להתגייס מכדי צעירים אך אחרת,

 נמצאים אולי שחלקם בחשבון, לקחת יש אולם, יותר. המבוגרים היוצאים מאשר יותר
לצה״ל. לגיוס המתנה בתקופת

129



 ברמה כלל, )בדרך אחרת שיקומית או לימודית למסגרת עברו מהמסיימים 46%ש- נמצא (3)
 יותר. גבוהה לימודים למסגרת לעבור כדי המפתנים את עזבו מהחניכים אחוז שישה דומה(.

 עברו נוספים 14%ו- דומה ברמה אחרות לימודים למסגרות עברו מהחניכים 26% עוד
 תמיד לא כי למדים, אנו מיוחדות. בעיות עם בנוער לטיפול המיועדות מיוחדות למסגרות
 מהנערים חלק לגבי הנערים. של הלימודית בקריירה אחרונה תחנה המפתנים משמשים
 לידי באה בכך נוספת. לימודית למסגרת מעבר זו מסגרת משמשת למפתן, המגיעים והנערות

 מסגרות למציאת לדאוג המשתדלת נוער, לשיקום השירות של חינוכית-טיפולית גישה ביטוי
 הייחודיים. לצורכיהם יותר מתאימות שאולי מסגרות והנערות, מהנערים לחלק חלופיות

 במפתן ביקורם בעקבות מהחניכים חלק של במצבם החלים שהשינויים ייתכן מזו, יתרה
 אינן המפתן שמסגרות הממצא את בחיוב לראות ניתן בלימודיהם. להמשיך להם מאפשרים

 שחלק העובדה לאור במיוחד - מעבר תחנת אלא - בלתי-הפיכה אחרונה״ ״תחנה מהוות
למסגרת(. הכניסה בעת 14 לגיל מתחת היו 25%) מוקדם די בגיל מגיעים מהילדים

 הצוות אנשי ידעו לא התכנית, השלמת או 18 גיל לפני שעזבו היוצאים של ניכר אחוז לגבי
 רבה במידה הצוות אנשי שומרים זאת, לעומת מהמפתן. יציאתם לאחר מצבם מה הטיפולי

 זה ממצא התכנית. השלמת לאחר או 18 בגיל המפתן את שעזבו היוצאים עם קשר על יותר
 היו שלא משום עזבו הסיום, לפני שיצאו מהחניכים שרבים העובדה לנוכח מפתיע, אינו

 יציאתם, לאחר גם הצוות, לבין בינם הקשר היעדר בה. נקלטו ולא מהמסגרת שבעי-רצון
 נערים עם יותר יעילות עבודה שיטות בפיתוח הצורך ואת עמם בעבודה הקושי את שוב מדגיש
אלה.

 הגיעם בטרם עוד לימודיהם" תכנית את ש״השלימו מהחניכים חלק לגבי קבע המפתן צוות
 הישראלית החינוך במערכת היום הקיימת המגמה את סותרת זו שגישה לציין יש .18 לגיל

 השירות טענת לימוד. שנות 12 נער כל השלים בטרם החינוך ממערכת נשירה למנוע לנסות
 תועלת להפיק שהפסיקו נערה או נער כי היא, והרווחה העבודה במשרד נוער לשיקום

יותר. רב סיפוק למצוא עשויים הם בו עבודה במקום שייקלטו עדיף המפתן, ממסגרת

יוצאים הם שאיתן והתעודות היוצאים של הלימודיים ההישגים ד.
 למדי. נמוכה עדיין יסוד במיומנות כשרמתם המפתן את עזבו והנערות מהנערים רבים

 ד׳ כיתה עד של הישגים לרמת מהמפתן, ליציאתם בסמוך הגיעו המסיימים כמחצית
יסוד. במיומנויות

 תעודות הלימודים סיום עם המסיימים מקבלים במפתן גם חינוכיות, במסגרות שמקובל כפי
 12 על תעודה 18 לגיל שהגיעו הבוגרים כל מקבלים ככלל, הישגיהם. לרמת בהתאם שונות,
 שההצלחה חיצוניות לבחינות גם ניגשים לכך, שמסוגלים חניכים בנוסף, במפתן. לימוד שנות
 השלימו או 18 לגיל שהגיעו מהיוצאים 20% כי נמצא פורמלית. בתעודה לזכותם יכולה בהן
 החינוך משרד על-ידי המוענקת היל״ה תעודת קיבלו הצוות, להערכת לימודיהם תכנית את
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 מקצועי סיווג של תעודה קיבלו מהם 9%ו- העיוניים, בלימודיים להישגים והמתייחסת
 בסך המקצועית. בהכשרה להישגים והמתייחסת והרווחה, העבודה משרד על-ידי המוענקת

 תכנית את השלימו או 18 לגיל שהגיעו מהיוצאים 49%ו- היוצאים מכלל בלבד 30% הכל
 מקבלי באחוז המפתנים בין רבה שונות נמצאה חיצונית. פורמלית תעודה קיבלו לימודיהם,

השונים. במפתנים היוצאים מכלל 50%לכ- 20%כ- בין היוצאים: בקרב התעודות

ובלימודים וחברתית רגשית בהסתגלות במפתן לימודיהם במהלך החניכים התקדמות ה.
 מתקשים הנוער בני שבהם רבים בתחומים החניכים בקרב להתקדמות להביא שואף המפתן (1)

 התנהגות; ובעיות תוקפנית התנהגות של ובעיות סדיר ביקור של בעיות צמצום במיוחד:
 ושיפור יסוד; במיומנויות וקידומם החניכים של והחברתית הרגשית ההסתגלות הגברת

 שנת בתחילת החניכים של התפקוד רמת בדיקת ובסדנה. בכיתה לימודית בהתנהגות
 השנה במשך דומה תפקוד רמת על שמרו החניכים מרבית כי הראתה ובסיומה הלימודים

 מצאנו החניכים: בקרב שונות על גם מצביעים הנתונים זאת, עם שנבדקו. התחומים ברוב
 נסוגו. וחלקם משמעותי באופן התקדמו מהחניכים שחלק שנבדקו מהתחומים אחד בכל

 שבקרב בעוד השנה, במהלך משמעותי באופן סדיר בביקור השתפרו מהחניכים 11% למשל,
 תוקפנית, והתנהגות התנהגות לבעיות בנוגע זה. בתחום משמעותית נסיגה חלה מהם 24%

 עלו מהחניכים אחוזים שלושים נסוגו. 10%וכ- משמעותי באופן התקדמו מהחניכים 10%כ-
 ברמה תפקוד גילו 18%ו- העברית במקצועות יותר או אחת כיתה של ברמה השנה במהלך
 מהחניכים 30% בחשבון מיומנויות לגבי גם השנה. בתחילת לרמתם בהשוואה יותר נמוכה
שנסוגו. מהחניכים בלבד 13% לעומת תפקודם, ברמת משמעותית עלייה הפגינו

 כך על מצביע שנבדקו, ההתנהגותיים בתחומים נסוגו מהחניכים מעטים שרק הממצא
 כניסתם לפני גבוה בסיכון קרובות, לעתים שהיו, נוער בני של נוספת הידרדרות שנמנעה
 התחומים במרבית משמעותי באופן התקדמו מהחניכים מיעוט שרק העובדה מאידך, למפתן.
 צורכיהם בגלל כנראה הצוות, מאמצי אף על לקידומם להביא הרב הקושי על מצביעה

וחמורים. רבים שהם האישיים

 החניכים כלל של והנסיגה ההתקדמות בהיקף שונות כלליות במגמות להבחין ניתן זאת, עם (2)
 ובהסתגלות החניכים, כלל של הסדיר הביקור ברמת ירידה חלה שנבדקו. השונים בתחומים

 החניכים זאת, לעומת המדריכים(. הערכות על-ידי שנמדדה )כפי בסדנאות וחברתית רגשית
 המועט הדגש אף על ובחשבון, עברית במקצועות יסוד במיומנויות כללי באופן התקדמו

 הלימודית ההתנהגות בתחומי הפעילות. כלל במסגרת עיוניים ללימודים שניתן יחסית,
 לא בכיתה, וחברתית רגשית והסתגלות התנהגות ובעיות תוקפנית התנהגות ובסדנה, בכיתה

האוכלוסייה. של הכללית התפקוד ברמת שינוי חל

 (,1981) ואחרים שפרינצק על-ידי המפתנים על שנערך קודם במחקר גם כי לציין, מעניין
 ולעתים עלייה, נצפתה לא יסוד, במיומנויות התקדמו שהחניכים אף דומים: ממצאים נתקבלו
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 משמעותיים שינויים שחלו ספק אין 26למסגרת. הסתגלות של בתחומים ירידה, נצפתה אף
 קיים עדיין ואולם הקודם, המחקר נערך בה התקופה מאז המפתנים של הפעולה בדפוסי

הנוער. בני של ההתנהגות בעיות בצמצום ניכר קושי

 שאלוני באמצעות וחברתית רגשית הסתגלות של התחום את בדק (1981) ואחרים שפרינצק של המחקר 26
 באמצעות נבדקו החניכים התנהגות על הנתונים זאת, לעומת הנוכחי, במחקר לחניכים. עמדות

ולמדריכים. למורים שהוגשו שאלונים

 אחד באף רב אינו ההשפעה גודל מסוים, למאפיין השפעה נמצאה כאשר גם כי לב, לשים יש 27
מהמקרים.

 רקע מאפייני על הצבענו רב-משתני ניתוח באמצעות תת-קבוצות: בין בהתקדמות הבדלים (3)
 קיומן כי נמצא, 27ההתקדמות. במידת החניכים בין השונות את מסוימת במידה המסבירים

 רבים בתחומים החניכים של התקדמותם את עיכב החניך כלפי המשפחה ביחס בעיות של
 לימודית. ובהתנהגות יסוד במיומנויות והישגים וחברתית רגשית הסתגלות ובהם שנבדקו,

 תמיכה של היעדרה את ציינו הם וגם בנער המשפחה תמיכת לחשיבות מודעים הצוות אנשי
השיקום. תהליך לעיכוב מרכזי כגורם זו

 לימודית בהתנהגות - רבים התנהגותיים בתחומים מהבנים יותר התקדמו הבנות כי נמצא
 המורים פי )על חברתית התנהגות המורים(, פי )על למסגרת הסתגלות סדיר, ביקור בכיתה,

 בקלות המפתן למסגרת להסתגל הבנות של יכולתן על מלמדים אלה ממצאים והמדריכים(.
 ניתן אלה מממצאים אישית. התפתחות של בתחומים תועלת ממנה ולהפיק יחסית, רבה

 כאשר הרי מהבנים, יותר הרבה נמוכה בשכיחות למפתנים מופנות שבנות אף על כי להסיק,
 גם ייתכן רבים. בתחומים יותר ומתקדמות קלות ביתר מסתגלות הן במסגרת נקלטות הן

 הבנות, עם המסגרות של עבודתן של יותר רבה אפקטיביות על מצביעים אלה שממצאים
v הבנים. עם לעומת

 כי נמצא ואולם, בכיתה. לימודית בהתנהגות מהאחרים יותר התקדמו החדשים העולים
 לידי בא שהוא כפי בארץ, הותיקים לחניכים ביחס הרגשי במצבם נסוגים החדשים העולים

 להסתגל טובה יכולת למפתני□ שהופנו החדשים שלעולים כנראה, בכיתה. בהתנהגותם ביטוי
 לחווייתם ייחודיים היבטים ואולם לימודית, בהתנהגות ולהתקדם לימודית כמסגרת למסגרת
 שהמסגרת גם ייתכן לאחרים. יחסית הרגשי, במצבם לנסיגה וגורמים עליהם מעיקים כעולים

 למסגרת שבהפניה הסטיגמה בגלל היתר בין שונות, מסיבות להם מתאימה פחות
הרגילה. למערכת מחוץ אלטרנטיבית

 מפרשים אנו שוב, בכיתה. לימודית בהתנהגות יותר התקדמו יותר הצעירים החניכים גם
 ההשפעה וליכולת למפתנים להסתגל זו קבוצה של יותר רבה לנטייה כביטוי אלה ממצאים

המסגרת. של יותר הרבה
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 החניכים, התקדמות על מסוים מאפיין של השפעה נמצאה כאשר גם כי לב, לשים יש
תחום. באף רבה היתה לא ההשפעה

 בין הבדלים נמצאו החניכים: אצל התוצאות לבין המפתנים של פעולה דפוסי בין קשר (4)
 בין מסוים קשר נמצא כמו-כן, החניכים. התקדמות על להשפיע ביכולתם השונים המפתנים
 מרכזיות: דוגמאות להלן השונים. במפתנים הפעולה דפוסי לבין החניכים אצל התוצאות

 בזמן ביטוי לידי בא עיוניים לימודים על הרב הדגש (.,ה )מפת! עיוניים לימודים על דגש עם מפתן
 של גבוה אחוז החניכים. של הפעילות כלל מתוך עיוניים, ללימודים שמוקדש יחסית, הרב,

 היל״ה. בתכנית השתתפו מהחניכים גבוה ושיעור המורים עם קרוב רגשי קשר יצרו החניכים
יסוד. במיומנויות יחסית רבה התקדמות ראינו זה במפתן

 מושם זה במפתן בי(: )מפתן בקהילה טיפוליים גורמים עם פעולה ושיתוף בסדנאות עבודה על דגש
 אין זה במפתן ואמנם, בלימודים. פעילות לעומת בסדנאות, פעילות על דווקא הדגש

 התקדמות נמצאה זאת, לעומת יסוד. במיומנויות החניכים ברמת יחסית, רבה, התקדמות
 דפוסי מבחינת התנהגות. ובעיות סדיר ביקור של בעיות בצמצום החניכים של יחסית, רבה,

 טיפוליים גורמים עם הפעולה שיתוף על יחסית רב דגש מושם כי נמצא, זה במפתן הפעולה
 של בתחומים החניכים את לקדם כדי כזה פעולה בדפוס יש כי וייתכן למפתן, מחוץ אחרים
התנהגות. ובעיות סדיר ביקור

 המפתן. של פעולה לדפוסי החניכים התקדמות בין צפוי לא קשר על גם מצביעים הממצאים
 ישנה די( )מפתן מענים של רתב וכיסוי בסדנאות עבח־ה על דגש יש בו המפתנים, באחד למשל,

 שתכנית למרות זאת, העיוניים. בלימודים הנרכשות יסוד במיומנויות רבה התקדמות
 עיוניים לימודים בין השעות בחלוקת ביטוי לידי באה שהיא כפי המפתן, של הלימודים

 הסברים מספר להעלות אפשר בסדנה. העבודה את דווקא מדגישה בסדנה, לעבודה
 רחב בהיקף אחרת עזרה לחניכים ניתנת זה מפתן במסגרת בלימודים: הרבה להתקדמות

 בהתייחסות מאופיינת זה במפתן הפעילות זאת, מלבד מיוחד. פרטני לימודי סיוע בצורת
 ההורים, עם שיחות המדריכים, עם קרוב רגשי קשר ומשפחותיהם: החניכים לכלל מקיפה
ההורים. אצל בית ביקורי

 המענים ובהיקף לרשותם העומדים במשאבים הן המפתנים, בין הבדלים נמצאו כן, אם
 מפתן על להצביע שנוכל לשער היה ניתן החניכים. בקידום הצלחתם במידת והן הניתנים,

 המפתנים שאר יוכלו שמהם התחומים, בכל גבוהים הצלחה שיעורי בעלי יותר או אחד
28אחרים. בתחומים מצליח מפתן שכל וראינו כזה, מפתן נמצא לא ללמוד.

 מסגרות בקרבם ואין ומעלה, ממוצעת ברמה מפתנים נחשבים שבמדגם המפתנים שכל לציין יש 28
במיוחד. כנכשלות הידועות
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 דומה המפתנים שאוכלוסיית נמצא הנוער: במרכזי להתקדמות יחסית במפתנים, ההתקדמות (5)
 מאופיינים המפתנים חניכי אולם, חלשות. האוכלוסיות ששתי בכך הנוער, מרכזי לאוכלוסיית

 רב-משתני ניתוח בוצע כן, על יותר. נמוכה לימודית וברמה יותר, רבה משפחתית בפתולוגיה
האוכלוסיות. שתי של היחסית ההתקדמות את להשוות כדי

 שנצפו השינויים בין משמעותיים הבדלים אין כי מראים הרב-משתני הניתוח ממצאי
 המסגרות בשתי הלימודים וכי הנוער, מרכזי תלמידי ובהתנהגות המפתנים חניכי בהתנהגות

 יסוד, במיומנויות עלייה מגמות: אותן נמצאו המסגרות בשתי דומות. לתוצאות מביאים
 רגשית והסתגלות התנהגות בעיות לגבי במקום עמידה או וירידה סדיר בביקור ירידה

 לקדמם. וקושי החניכים בין רבה שונות של מצב יוצר הנוער בני של הצרכים מכלול וחברתית.
 עמה התפקוד רמת על ששמרו חניכים של גבוהים שיעורים על הנתונים הצביעו התחומים בכל

במיעוט. הם משמעותי באופן נסוגו או שהתקדמו החניכים בעוד השנה את התחילו

 כך, ההתקדמות: מידת על המסגרת סוג של מסוימת השפעה נמצאה תחומים במספר
 ואילו המפתנים, חניכי בקרב יותר רבה מעט התקדמות מידת נמצאה בעברית, במיומנויות
 יותר רבה מעט התקדמות מידת ■נמצאה בכיתות, חברתית והתנהגות בחשבון, במיומנויות

 בתחומים שרק והעובדה הממצאים, שבין העקביות חוסר אולם, הנוער. מרכזי חניכי בקרב
 שלא כללית למסקנה מביאים המסגרות בין הבדלים נמצאו שנבדקו אלה מבין בודדים
בהן. שלמדו הנוער בני את לקדם המסגרות שתי של יכולתן בין משמעותיים הבדלים נמצאו

הממצאים השלכות 8.2
 ובראשונה, בראש מודעים, להיות עלינו פעולה, להמשך ובהצעות הממצאים בהשלכות לדון בהגיענו
במפתנים. החניכים אוכלוסיית את המאפיינים הרבים לצרכים

 שיישארו לפני נוער בני לפנות יכולים שאליהן האחרונות החינוכית המסגרות בין הוא המפתן (1)
 טכנולוגיים, בתי-ספר ־ אחרים אלטרנטיביים לבתי-ספר כלשהי. חינוכית מסגרת ללא

 שמסגרת ציפייה מתוך החוצה, הנוער בני פליטת של האופציה עומדת עוד - וכר תעשייתיים
 מכרעת חשיבות יש כן, על המפתנים. קרובות לעתים היא זו מסגרת אותם. תקלוט אחרת

 הרחב והמגוון הצרכים חומרת מרבית. באיכות יהיו במפתנים הניתנים שהשירותים לכך
 משאבים הקצאת ומחייבים נוער, לשיקום השירות לפני ביותר מורכב אתגר מעמידים שלהם
 מענה לתת כדי הדרושות והתשומות הארגוניות התשתיות קיום לאפשר כדי למדי, רב בהיקף
אלה. לצרכים הולם

 ולחלקם חמורות התנהגות בעיות יש לחלקם למשל, מאוד: הטרוגניים הם החניכים צורכי (2)
 פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי אחרים ואילו בינונית אינטליגנציה רמת בעלי חלקם אין,
והמענים. הפעילות תכנית בפיתוח זו הטרוגניות בחשבון ייקח שהשירות רצוי קל.
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 הרגשית בהסתגלות קשיים על המעידות התנהגות בעיות יש מאוד רבים שלחניכים מצאנו (3)
 שכבר נערים בקרב וגם במפתן ממושכת שהות לאחר גם נמשכות אלו בעיות והחברתית.

 האדם כוח בהיקף המפתנים בין לשונות מרובה חשיבות יש זה בהקשר מהמסגרת. יצאו
 אדם כוח של היעדרו בולט בארץ מהמפתנים 21 ב-% אלו. בבעיות לטיפול שהועמד המקצועי

.29פסיכולוגי או פסיכו-סוציאלי חינוכי-ייעוצי, טיפול במתן שהוכשר מקצועי

 מאפשרים הניתנים והמענים העבודה מתהליך כחלק הקיימים המנגנונים שכמכלול, מצאנו, (4)
 בארץ המפתנים כלל בין אולם, לבני-הנוער. הולמת פרטנית והתייחסות רב-מקצועית גישה

 והתכנית. העבודה תהליך של שונים מרכיבים של הביצוע במידת שונות של רבה מידה נמצאה
 בארץ המפתנים כלל את להביא ולנסות העבודה לתהליך מינימליים סטנדרטים להכין רצוי

 בדרך השונים במפתנים ואוטונומיה יוזמה על שמירה עם בבד בד זאת, דומה. ביצוע לרמת
 רבות דוגמאות ישנן כי מצאנו צוות. כל של המקצועית לתפיסה בהתאם העבודה, ביצוע

 אלה את אלה לשתף המפתנים לצוותי שיאפשרו תהליכים לתגבר ורצוי ולחדשנות, למקוריות
החדשים. ברעיונות

 שממשיכים חניכים )א( עיקריות: קבוצות לשלוש מתחלקת החניכים שאוכלוסיית מצאנו, (5)
 אחד, כל של הלימודים תכנית השלמת או 18 לגיל )הגעה התכנית לסיום עד במפתן, לבקר

 18 לגיל שהגיעו לפני התכנית סיום בטרם מהמפתן שיצאו חניכים )ב( הצוות(; הערכת לפי
 יותר טוב תענה שאולי אחרת, למסגרת לעבור כדי וזאת - לימודיהם תכנית את השלימו או
 תכנית את להשלים ומבלי 18 לגיל להגיע מבלי מהמפתן שיצאו חניכים )ג( צורכיהם; על

 שונה באופן להתייחס נוער לשיקום השירות על אחרת. למסגרת עברו לא וגם - לימודיהם
הללו. מהקבוצות אחת לכל

השירות. על־ידי לטיפול זכה וכבר השני הביניים בדוח נדון זה נושא 29

 להביא האפשר, במידת לנסות, יש התכנית: לסיזם עד במפתן לבקר שממשיכים החניכים )א(
 שהמפתנים נראה, חוץ. גורמי על-ידי המוכרות פורמליות, לתעודות לזכאות יותר רבים חניכים
 של מניסיונם ללמוד יכולים חיצוניות לבחינות החניכים את להגיש פחות נהוג שבהם

 היא התעודות היקף לתגבור חדשה ליוזמה הדוגמאות אחת יותר. כך שנוהגים המפתנים
 מוכרת. חיצונית בתעודה החניך את מזכה בה בלימודים שההצלחה היל״ה, תכנית הפעלת
 לשקול שרצוי נראה, ניסיוני. באורח מהמפתנים בחלק המחקר בזמן הופעלה היל״ה תכנית

 ולזכות לבחינות לגשת נוספים לחניכים לאפשר כדי זה מסוג בתכניות השימוש הרחבת
התכנית. בסיום הניתנות בתעודות

 למי ולהציע הסדנאות במסגרת עבודה לחיי ההכנה איכות את לשפר צורך שיש נראה,
 מצהיר השירות יותר. חדישים כלים ועם יותר גבוהות מיומנויות ברמות התנסות לכך שמסוגל

 שירכשו וכדי הייצור מחוויית שיהנו על-מנת בעבודה התנסות לחניכים לתת מטרתו כי אמנם,
 הטכנולוגיים. בבתי-הספר כמו מקצועית בהכשרה התמקדות כאן ואין הולמים, עבודה הרגלי
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 למיומנויות וזקוקים עבודה מקומות על מתחרים המפתן את העוזבים החניכים בפועל, אולם,
רצויים. בתפקידים להיקלט על-מנת מקצועיות

 וזאת לימודיה□, תכבית את השלימו או 18 לגיל שהגיעו לפני המפתן את עוזבים החניכים כמחצית )ב(
 נעשה זה מעבר רבים במקרים כי ספק, אין אחרת. שיקומית או לימודית למסגרת לעבור כדי
 המערכת של גמישותה על לברך ויש החניכים, צורכי על יותר טוב שתענה למסגרת להגיע כדי

המשתנים. צורכיהם לפי הנערים של בהשמה

 על והנערות. מהנערים חלק לגבי לפחות מעבר", כ״תחנת המפתנים את לתפוס שיש נראה
 הידרדרות, או סיכון מצבי מניעת או הנער, מצב קידום מאפשר במפתן הביקור זו, תפיסה פי

 חניכים של שהאפשרות נראה, אחרת. נורמטיבית במסגרת בעתיד להשימו יהיה שניתן כדי
 נערים לגבי במיוחד משמעותית פחות, וסטיגמתית נבדלת אחרת, למסגרת מהמפתנים לעבור
 נער כל להעביר המפתנים צוותי את לעודד יש יחסית. צעיר בגיל למפתן שמגיעים ונערות

סטיגמטית. ופחות נבדלת פחות לימודית למסגרת לכך שמסוגל

 לעבור ומבלי לימודיהם תכנית את להשלים ומבלי 18 גיל לפני יוצאים החניכים מסוימים במקרים )ג(
 במקרים הסתגלות. חוסר של סיבות ובגלל הצוות להמלצת בניגוד וזאת יותר, הולמת למסגרת
 אחר לחיפוש הדעת את לתת שיש נראה במפתן, יישאר אם לנער שייטב משוכנע שהצוות

 ליווי מתן הוא נוסף פעולה כיוון למסגרת. להסתגל לחניכים לעזור יותר אפקטיביות דרכים
חדשה. במסגרת להיקלט להם לסייע כדי ליוצאים, יותר טוב

 שלילית או חיובית להיות עשויה 18 גיל לפני מהמפתן יציאה כי כן, אם מראים, הממצאים
 כבר )האם ונער נער כל של האישיים לצרכיו בהתאם הנער, של הלימודית הקריירה לגבי

 שהסיוע נראה לכן, הנערים. עוברים אליה למסגרת ובהתאם לימודיו(, תכנית את השלים
 ראינו ביותר. חשוב להיות עשוי אחרת, מסגרת במציאת עזיבה השוקל לחניך מעניק שהצוות

 זה שביעות-רצון חוסר להבין ניתן מהמפתן. מרוצים אינם שהם מכיוון שעוזבים חניכים שיש
 שביעות-הרצון שחוסר נראה, במפתן. הלימודים את מלווה כלל שבדרך מהסטיגמה כתוצאה

 ראינו, סטיגמטית. פחות למסגרת ולעבור המסגרת את לעזוב אותם לדרבן עשוי החניכים של
 זאת ולמרות הצוות, להמלצת בניגוד המפתן את עוזבים מרוצים שאינם מהחניכים שרבי□

 בהערכת הצוות של האבחון יכולת את לפתח שיש נראה לכן, אחרות. במסגרות נקלטים הם
 אחרת במסגרת להיקלט טובים סיכויים יש למי לדעת שיוכלו כדי החניכים, ויכולות צורכי

 שתהלום אחרת מסגרת אחר בחיפוש ולמשפחותיהם חניכים לאותם לעזור זאת ובעקבות -
החניכים. צורכי את

 החלטות קבלת של יותר רבים תהליכים בפיתוח שאפשר, כמה עד להשקיע, יש כמו-כן,
 מעטים במקרים שרק ראינו העזיבה. למועד בנוגע והמשפחות החניכים עם משותפות
 קשיים עם כאוכלוסייה מאופיינים המפתנים חניכי יחד. ולצוות לחניך משותפת ההחלטה
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 המפתן שצוות במידה אולם, איתם. מועילה תקשורת ובבניית מבוגרים עם קשרים ביצירת
 את להגביר עשוי הדבר יותר, רחב בהיקף משותפת החלטות קבלת של לתהליך להגיע יצליח

 הצוות אנשי מיומנויות תגבור דורש הדבר החדשה. במסגרת היטב ייקלט שהנער הסיכויים
במפתן. הנמצא הטיפולי הצוות הגדלת את וכן זה בתחום

 ולקדם ובהתנהגות, הסדיר הביקור בעית את לצמצם יותר מועילות דרכים למצוא צורך יש (6)
 במפתן הקיימים הכלים באמצעות אם - החניכים של והחברתית הרגשית הסתגלותם את

 הטיפוליות וההתערבויות הנער לבין הצוות שבין האישי הקשר הקיימת(, הפעילות )תכנית
נוספות. בדרכים ואם הקיימות,

 החניכים לגבי בסיסיות. יסוד במיומנויות החניכים של ההישגים רמת את להעלות מקום יש (7)
 דרכים לחפש להמשיך יש בסיסית, וכתיבה בקריאה מתקשים שעדיין הנמוכות, ברמות

 אפשר אם לבדוק יש יותר הגבוהות ברמות הנמצאים החניכים לגבי גם אלה. כלים להקנות
 שהם ביותר הגבוהה הלימודים לרמת אותם לקדם כדי הלימודים רמת את עוד להעלות

להשיג. מסוגלים

 של ההורים של ביחס חמורות בעיות כי ברורה בצורה מצאנו החניכים: משפחות עם העבודה (8)
 לקדם יכולה ההורים מצד תמיכה וכי רבים, בתחומים התקדמותו את מעכבות כלפיו החניך
 הנער תפקוד על במשפחה בעיות של החשובה להשפעה מודעים המקצוע אנשי גם אותו.

 התערבות בדרך צורך יש מהחניכים לרבים לעזור שכדי היא, המתבקשת המסקנה במסגרת.
 שרצוי ייתכן המשפחתית. לסביבתם או החניכים להורי גם המתייחסת מקצועית משמעותית
 טיפוליים גורמי□ על-ידי שתיעשה מוטב כי וייתכן המפתן, צוות על-ידי תתבצע זו שהתערבות

למפתן. מחוץ

 השנה במהלך )כשליש( מהיוצאים רבים עם קשר כלל היה שלא מצאנו הבוגרים: ליווי (9)
 סיום לפני שעזבו נערים אותם אצל דווקא יותר נפוץ קשר היעדר מהמפתן. יציאתם שלאחר
 לאחר רבים בקשיים להיתקל עלולים אלה נערים למפתן. הסתגלות קשיי בגלל התכנית
 איתם. קשר על לשמור על-מנת מאמצי□ ישקיע המפתן שצוות ורצוי מהמפתן יציאתם
 אחד כל עם בקשר יהיה המפתן צוות שאיש להמליץ הוצע זה דוח ממצאי על בדיונים

 מעקב להמשך להפניה לדאוג היא ליוצאים לסייע נוספת דרך שלמה. שנה למשך מהיוצאים
נוער(. לקידום השירות )למשל, בקהילה אחרים גורמים על-ידי

 מעומס גם השאר, בין נובעים, יותר רחב בהיקף כאלה פעילויות בביצוע שהקשיים נראה,
 אפקטיבי. באופן הפעילויות את לבצע כדי מספיק ידע ומהיעדר הצוות על המוטל העבודה

 בפעילות עדיפויות סדרי של מעמיקה בדיקה על-ידי הפעילות רמת את לשפר לנסות אפשר
 אפשרות הדרושים. והכלים המקצועי הידע לתגבור הכשרה מתן ועל-ידי הצוות של הכוללת

אחרים. גורמים עם הפעולה שיתוף הגברת היא נוספת
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 כללי באופן למשל, כך, תת-קבוצות. למספר ההתייחסות לגבי השלכות גם יש לממצאים (10)
בארץ. המפתנים בכלל מהאוכלוסייה 22% רק מהוות והן למפתנים, בנות להפנות ־ממעטים
 והתקדמות למסגרת, הבנות של יחסית טובה הסתגלות על דווקא מצביעים המחקר ממצאי

 להרוויח שעשויות נוספות בנות ישנן אם לבדוק שרצוי נראה, רבים. בתחומים יחסית רבה
מהמסגרת.

 מברית החדשים העולים של הרגשי במצב נסיגה חלה הלימודים שנת במשך כי מצאנו,
 מיוחדת לב תשומת להשקיע שיש נראה, בארץ. הוותיקים לחניכים יחסית לשעבר, המועצות

זה. בתחום זו קבוצה לצורכי

 לגבי הצוות של למדי מצומצמות המלצות לצד הניתנים, השירותים בהיקף רבה שונות מצאנו (11)
 לגבי הצוות מודעות את להעלות מקום שיש נראה, לחניכים. שדרושים נוספים שירותים

 והן המפתן, במסגרת הן - נוספים לשירותים חניכים ולהפנות שירותים לתגבר האפשרות
אחרים. טיפוליים גורמים במסגרת

 כיוונים על מצביעים הממצאים מסוימים. נושאים בדק לא הנוכחי המחקר מחקר, כל כמו (12)
הם: שבהם החשובים מחקר. להמשך רבים

 היוצאים של מצבם את בדק הנוכחי המחקר זמן. לאורך הבוגרים של מצבם בדיקת )א(
 את להכשיר היו המפתנים שמטרת מכיוון מהמפתן. יציאתם' לאחר הראשונה השנה במהלך

 מצבם את שיבחן המשך מחקר לערוך רצוי ארוך, לטווח בחברה עתידית להסתגלות היוצאים
 לבחון אפשר יהיה כך מהמפתן. היציאה לאחר יותר או שנים כשש עד שנתיים של בטווחים

 נקלטו שאליהן הקבועות העיסוק מסגרות את לצה״ל, הגיוס היקף את שיטתי באופן
והחברתית. הרגשית הסתגלותם ואת היוצאים

 הצלחה של שונה מידה שישנה ראינו, במפתנים. המקצועית העבודה של לעומק בחינה )ב(
 החניכים מאפייני על שהתקבל המידע באמצעות להסביר ניתן שלא השונים, במפתנים

 כרוכה הנערים עם בעבודתם המפתנים של להצלחה שהתשובה נראה, כלליים. פעולה ודפוסי
 יכולים זה ממחקר שהתקבלו הממצאים הנערים. עם הנעשית המקצועית העבודה במהות
 עשוי והחינוכית הקלינית העבודה פרטי על נוספים נתונים איסוף הצלחה. מוקדי על להצביע
השונים. במפתנים שונים בתחומים להצלחה הגורמים של יותר טובה להבנה לתרום

 עם שהעבודה ראינו אפקטיביות. התערבות ושיטות ההורים ע□ שבעבודה הקשיים בדיקת )ג(
 שמטרתו מחקר לערוך רצוי בכך. לצורך גוברת מודעות אף על מוגבלת, הינה החניכים הורי

 מקצועית מהתערבות ליהנות שעשויים ומשפחות נערים צורכי על הידע את להעמיק
 יותר אפקטיבית לעבודה להגיע אפשר כיצד ולבחון המשפחות, עם החניכים ביחסי הממוקדת

זה. בתחום
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 חשוב. חברתי ייעוד וממלאים במיוחד מורכבות בעיות עם באוכלוסייה מטפלים המפתנים (13)
 העבודה בשיטות הן לרשותם, העומדים במשאבים הן - השונים המפתנים בין שונות התגלתה

 סגירת הינה השירות לשיפור אחת דרך שונים. בתחומים החניכים של ההתקדמות במידת והן
 יותר אך, הדדית. הפריה של תהליכים ועידוד המשאבים השוואת על-ידי המפתנים בין פערים

 השירות, על המוטלת והטיפולית החינוכית העבודה מורכבות את הממצאים מדגישים מכל
 וריבוי המיוחדים צורכיהם על לענות מועילות דרכים אחר בחיפוש להמשיך הצורך ואת

למפתנים. המגיעים הנוער בני של הבעיות

 להתמודד המקומיים ולמפתנים נוער לשיקום לשירות יסייעו המחקר שממצאי תקווה, אנו (14)
 מהמחקר, ראשוניים ממצאים כי מצאנו בפניהם. המוצבים הרציניים האתגרים עם יותר טוב

 עבודת על והשפיעו בשירות, האחראים בידי חשוב כלי שימשו כבר הביניים, בדוחות שהופצו
המפתנים.
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 לבדיקת המסכמים המדדים את המרכיבים הפריטים אי: נספח
שונים בתחומים והתנהגותם החניכים תפקוד

והחבדת״ת רגשית הסתגלות לבחינת מדדים א.

המדד את המרכיבים הפריטים המידע מקזר המדד שם

הפעילות בזמן לכיתה/לסדנה מחוץ מסתובב -
שלמים לימי□ מוצדקת סיבה ללא מהמפתן נעדר -
בבוקר למפתן מאחר -
בלבד( )מדריך סדיר באופן במפתן מבקר -

ומדריך מורה סדיר ביקור

אלימות בקסטות משתתף -
להסתבך המרבים ילדי□ עם מסתובב -
אחרי□ לילדי□ מציק -
בתוקפנות נוהג -
ממושמע בלתי -
בסדנה השיעור/הפעילות למהלך מפריע -
ומרמה משקר -
גסה בשפה משתמש או מקלל -
 המפתן ברכוש מחבל ־

בלבד: מורה
אחרים ילדים כלפי והתחשבות רגישות מגלה -
 פעיל או בשקט לשבת מסוגל אינו מנוחה, חסר -

יתר
עצבנות מתוך מתנועע -

ומדריך מורה  תוקפנית התנהגות
התנהגות ובעיות

כלפיך חיובי יחס מביע -
 קשורים )שאינם אישיים נושאים על עמך משוחח -

ללימודים(
אחרים ילדים עם צוות בעבודת פעולה משתף -
הקבוצה/המסגרת למען משימות עצמו על לוקח -

ומדריך מורה  פעולה שיתוף
במסגרת

אחרים ילדים עם ידידות קשרי יוצר -
קרובה חברה או קרוב חבר לו יש -
אחרים ילדים על אהוב -

ומדריך מורה חברתית התנהגות

מסתגר או מתבודד -
עצוב או מדוכא אומלל, -
נחות או ערך חסר שהוא הרבה, שווה שאינו אומר ־
אותו אוהב אינו שאיש אומר -
למקובל מעבר חרד או פוחד -
 )מורה הרוח במצב פתאומיים שינויי□ לו יש -

בלבד(
בלבד( )מדריך יתר מעייפות סובל -

ומדריך מורה רגשי מצב
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יסוד 1ו1ם״0במ״ו □לימודי" הישגים לבחינת מדדים ב.

המדד את המרכיבים הפרטים המידע מקור המדד שם

 הלמידה בתחומי החניך של הכללית ההישגים רמת
 כיתות דרגת של המקובלת הרמה לפי השונים,
הרגילה: החינוך במערכת

הנקרא הבנת -
בכתב הבעה -
בעל-פה הבעה -

-כתיב

מורה בעברית כיתה רמת

השונות: במיומנויות החניך של הרמה
קולית קריאה -
הנקרא הבנת -

-כתיב
מילים אוצר -
כללי ידע -

מורה עברית מיומנויות

 לפי בחשבון, החניך של הכללית ההישגים רמת
 החינוך במערכת כיתות דרגת של המקובלת הרמה

הרגילה

מורה בחשבון כיתה רמת

השונות: במיומנויות החניך של הרמה
100ה- בתחום וחיסור חיבור -
100ה- בתחום וחילוק כפל -
הפעולות 4ב- בעיות פתרון -
פשוט שבר -
בסיסי ידע - הנדסה -

מורה חשבון מיומנויות
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□בלימודי התפקוד בתחזם החניכים מצב לבחינת □מדדי ג.

המדד את המרכיבים הפחמים המידע מקור המדד שם

בשיעור מקשיב -
 לימודית במשימה מתרכז שהחניך הזמן משך -

יחידנית בעבודה
 לימודית במשימה מתרכז שהחניך הזמן משך -

קבוצתית במסגרת
בעל־פה הוראות כהלכה מבצע ־
בכתב הוראות כהלכה מבצע -
 המתאימות משימות בביצוע ביטחון מגלה -

ליכולתו
בלימודים מוטיבציה מגלה -

מורה לימודית התנהגות

הנלמד החומר את מבין -
הנלמד החומר את מיישם -
ברור באופן בעל-פה מתבטא ־
ברור באופן בכתב מתבטא -
הנלמד את זוכר -

מורה משימות ביצוע

נדרש כאשר ידניים כלי□ עם לעבוד מצליח -
נדרש כאשר מכונות עם לעבוד מצליח -
מעשיות בעיות פותר -
עדינה במוטוריקה שליטה מפגין -
גסה במוטוריקה שליטה מפגין -
רב-שלבית עבודה מבצע -
בעל-פה הוראות כהלכה מבצע -
בכתב הוראות כהלכה מבצע -
המטלה בביצוע מדייק -
במיוחד איטי באופן הסדנה מטלת מבצע -
הנלמד החומר את זוכר -

מדריך
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 תלו"□ הבלתי המשתנים בין פירסונס מיתאמי בי: נספח
המפתנים( חניכי )בקרב הרגרסיה במשוואות

(5) (4) (3) (2)

0.06 **-0.17 *0.09 **0.25 מין .1

-0.00 **-0.17 0.00 - גיל .2

-0.05 *0.09 - עלייה .3

-0.00 - אינטליגנציה .4

- המשפחה ביחס בעירת .5

P<0.05 *
P<0.01 **
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 התקדמות להסבר הרב־משתני הניתוח תוצאות גי: נספח
המפתנים חניכי

t לניתוח החניך של הקודמת" "הרמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה
 משתנה ניכוי לאחר הסופית, רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים השפעת בחינת מאפשרת הרגרסיה,

זה
והמדריך המורה דיווח פי על * & a ה' למפתן ביחס

aa* .בלבד המובהקים תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס * 0.05>p

 תוקפנית ובהתנהגות סדיר בביקור התקדמות להסבר מרובה. רגרסיה ניתוח תוצאות 1ג- לוח
בלבד! במפתני□ - (Rz) המוסברת השונות ואחוז (b) הרגרסיה מקדמי התנהגות: ובעיות.

המשתנים :3 מודל :2 מודל :1 מודל
וכיוון המובהקים המפתן אישיים מאפיינים קודמת רמה

השינוי b ערכי b ערכי b ערכי

סדיר* סקור
(263) - (263) (302) (N)

קודמת רמה *+0.70 *+0.69 *+0.80 קודמת רמה
גבוהה

בנות *+0.25 *+0.20 מיו
-0.01 *+0.10 עלייה
+0.01 -0.01 נוכחי גיל
-0.06 *-0.10 אינטליגנציה רמת
-0.06 -0.13 המשפחה ביחס בעיות
+0.09 * א׳** מפתן

ב׳ במפתן לימודים *+0.48 * ב״* מפתן
ו-ד'

+0.18 * ג׳* מפתן
*+0.23 a a ד׳ מפתן

-0.16 a ר* מפתן
+0.62 *+1.19 *+0.49 הקבוע

58.0 53.0 50.0 (R2) מוסברת שונות
57.0 52.8 50.0 A A A R2
56.1 52.1 49.9 aaa adi R2

ובעיות תוקפנית התנהגות
התנהגות*

(263) (263) (302) (N)
קודמת רמה *+0.79 *+0.79 *+0.83 קודמת רמה

גבוהה
+0.08 *+0.05 מיו
+0.05 *+0.09 עלייה
+0.02 +0.02 נוכחי גיל
+0.01 +0.00 אינטליגנציה רמת
-0.02 -0.03 המשפחה ביחס בעיות
+0.09 * * א׳ מפתן

ב׳ במפתן לימודים *+0.18 * ב׳* מפתן
+0.09 * ג׳* מפתן
+0.04 * ד* מפתן
+0.14 * ר* מפתן
+0.20 +0.39 *+0.53 הקבוע

68.2 67.4 67.4 (R2) מוסברת שונות
68.1 69.4 67.4 AAA R2
67.2 69.1 67.3 a * * adj R2
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 התנהגות למסגרת. בהסתגלות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :2ג- לוח
 השונות ואחוז (,b) הרגרסיה מקדמי המורים: הערכות פי על .רגשי ומצב חברתית

- -  בלבד! במפתנים - (R2) המוסברת
 המשתנים

 וכיוון המובהקים
השינוי

 :3 •מודל
 המפתן

b ערכי

 :2 מודל
 אישיים מאפיינים

b ערכי

 ■ :1 מודל
 קודמת רמה
b ערכי

למסגרת הסתגלות
(247) (247) (285) (N)־

גבוהה קודמת רמה *+0.70 *+0.69 *+0.74 קודמת רמה
בנות *+0.29 *+0.31 מיו

-0.10 -0.13 עלייה
-0.00 +0.00 נוכחי גיל

סבס -0.01 אינטליגנציה רמת
-0.1 ו -0.12 המשפחה ביחס בעיות

-0.07 6 א׳ מפתן
 0^מפןזני ליהודים

(ivrftv ב י?אפתן,)
*-0.18 a ב׳ מפתן

-0.07 a ג׳ מפתן
+0.06 a ד׳ מפתן

a״1 מפתן
*+0.98 *+O.87 *+0.73 הקבוע

53.5 52.2 45.2 (R2) מוסברת שונות
48.8 48.2 45.2 A A R2
48.2 48.0 45.0 a a adj R2

תברודת התנהגות
(247) (247) (284) (N)

גבוהה קודמת רמה *+0.65 *+0.63 *+O.63 קודמת רמה
בנות *+0.27 *+O.33 מיו

+0.12 -0.12 עלייה
סבס -0.01 נוכחי גיל

אינטליגנציה רמת ־*0.1 ! -0.09 אינטליגנציה רמת
נמוכה "

-0.16 -0.13 המשפחה ביחס בעיות
במפתניף ליהודי□ -0.15 ax מפתן

(Jvtfrp אפתן^ )ב׳
*-0.25 a ב׳ מפתן
+0.08 a ג* מפתן
-0.16 a ד מפתן
׳0.22 a ו׳ מפתן

*+1.85 *+1.47 *+1.11 הקבוע

41.7 39.8 32.7 (R2) מוסברת שונות
36.9 35.9 32.7 aaR1
35.9 35.4 22J a a afl R*
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(2ג- לוח: )המשך

המשתנים :3 מודל :2 מודל :1 מודל
וכיוון המובהקים המפתן אישיים מאפיינים קודמת רמה

השינוי b ערכי b ערכי b ערכי

רגש׳ מצב
(244) . (244) (281) (N)

 קודמת רמה
גבוהה

*+0.60 *+0.61 *+0.59 קודמת רמה

+0.04 +0.05 מיו
ותיקים ישראלים *-0.22 *-0.18 עלייה

־0.01 -0.02 השנה( )סוף גיל
+0.04 +0.04 אינטליגנציה רמת
-0.03 -0.02 במשפחה ביחס בעיות
+0.02 a א׳ מפתן
+0.15 aב' מפתן
+0.06 a^ מפתן
-0.11 • a׳t מפתן
-0.11 a)^ מפתן

*+1.40 + 1.44 *+1.30 הקבוע

40.2 37.8 37.0 (R2) מוסברת שונות
38.8 38.8 37.0 A A R2
38.3 38.3 36.8 aaa adj R2

t החניך של הקודמת" "הרמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה 
 רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה, לניתוח

זה משתנה ניכוי לאחר הסופית,
a ה׳ למפתן ביחס

a a בלבד המובהקים תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס
* 0.05>p
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 הרגרסיה מקדמי :יסוד במיומנויות התקדמות להסבר מרובת רגרסיה ניתוח תוצאות :3ג- לוח
(b) המוסברת השונות ואחוז RQ) - □בלבד! במפתני

:3 מודל :2 מודל :1 מודל
iijivi 1 vu irx.1

המובהקים המשתנים המפתן אישיים מאפיינים קודמת רמה
a השינוי וכיוון (b )ערכי )ערכייס (b )ערכי

(247) (247) (282)
בעברית מיומנות

(N)
גבוהה קודמת רמה *+0.79 *+0.80 *+0.82 קודמת רמה

0.07 *+0.14 • מין
0.00 -0.05 עלייה

-0.01 0.00 נוכחי גיל
-0.00 +0.01 אינטליגנציה רמת

 ביחס בעיות העדר
המשפחה

*-0.20 *-0.18 המשפחה ביחס בעיות

 במפתנים לימודים
,ה*,ד ג

*-0.39 a א׳ מפתן

*-0.36 aב' מפתן
-0.15 a^ מפתן
-0.06 a ד מפתן

*-0.27 a ו׳ מפתן
*+1.06 *+0.66 *+0.61 הקבוע

66.0 62.8 60.4 (R2) מוסברת שונות
64.4 62.2 60.4 aaR1
63.7 61.7 60.3 a a adi R2

(219) (219) (255)
בתשבון מיומנות

(N)
גבוה קודם מצב *+0.70 *+O.68 *+0.68 קודמת רמה

+0.12 +0.06 מיו
-0.09 -0.10 עלייה
-0.04 -6.03 נוכחי גיל
-0.01 +0.02 אינטליגנציה רמת
-0.18 -0.31 המשפחה ביחס בעיות

 ר, במפתן לימודים
 לימודים ואחריו

 ו-ו׳ א׳,ג׳,ה׳ במפתנים
ב׳( למפתן )יחסית

-0.24 a א׳ מפתן

*-0.29 a ב׳ מפתן
+0.11 a ג׳ מפתן

*+0.71 a ד׳ מפתן
-0.35 a ו׳ מפתן

*+1.69 *+1.60 *+1.09 הקבוע
60.2 49.1 46.3 (R2) מוסברת שונות
57.1 46.3 46.3 A A R2
56.6 46.1 46.1 a a adj R2

* 0.05>p
t החניך של הקודמת" "הרמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה 

 רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה, לניתוח
זה משתנה ניכוי לאחר הסופית,

a ה׳ למפתן ביחס
aa בלבד המובהקים תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס
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משימות וביצוע לימודית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :4ג- לוח
בלב־דץ■ במפתנים - (Rz) המוסברת השונות ואחוז (,b) הרגרסיה מקדמי בכיתה:______

המשתנים :3 מודל :2 מודל מודל!:
וכיוון המובהקים המפתן אישיים מאפיינים קודם מצב

השינוי 0 ערכי b ערכי b ערכי .
בפתה לימוד״ת התנהגות

(251) (251) (289) (N)
קודמת רמה *+0.72 *+0.73 *+0.74 קודמת רמה
בנות .*+0.35 *+O.35 מין

ותיקים ישראלים *-0.19 *-0.20 עלייה
צעירים *-0.04 *-0.04 נוכחי גיל

-0.03 -0.03 אינטליגנציה רמת
-0.11 *-0.14 המשפחה ביחס בעיות
-0.16 aא' מפתן
-0.08 a ב׳ מפתן
-0.03 a ג׳ מפתן
+0.18 a ד מפתן
-0.19 Aו׳ מפתן

*+1.46 *+1.48 *+O.68 הקבוע

58.9 57.0 49.8 (R1) מוסברת שונות
56.6 57.2 49.8 AA R2

55.9 56.3 49.6 a a adj R2

בפתה משימות ביצוע
(242) (242) (278) (N)

קודמת רמה *+0.72 *+0.71 *+0.72 קודמת רמה
גבוהה

בנות *+0.24 *+0.32 מיו
-0.14 *-0.16 עלייה

צעירים *-0.04 -0.03 נוכחי גיל
-0.01 +0.01 אינטליגנציה רמת

בעיות היעדר *-0.17 *-0.13 המשפחה ביחס בעיות
המשפחה ביחס

במפתן לימודים -0.24 a^ מפתן
ה"

*-0.23 a ב׳ מפתן
-0.05 a^ מפתן

*-0.20 Aד מפתן
*-0.39 a ו׳ מפתן
*+1.66 *+1.33 *+0.81 הקבוע

56.2 53.5 47.9 (R2) מוסברת שונות
55.7 51.9 47.9 A A R2
54.5 51.2 47.7 a a adj R2

* 
t

A A

p<0.05
 החניד של הקודמת" "הרמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה

pi jivi 1 ui J y זה משתנה ניכןר אחרל הסופית רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה, לניתוח
 ה׳ למפתן ביחס

בלבד תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס
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 מרכזי ותלמידי המפתכי□ חניכי של הרקע מאפייני די: נספח
‘הנוער

מסגרת סוג לפי הנוער,  מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של דמוגרפיים מאפיינים :1ד- לוח
)באחוזים(

מרכזי
מובהקות נוער מפתנים דמוגרפיים מאפיינים

92 541 )במספרי□( תלמידים סה״ב

*P<0.05 מי|
58 71 בנים

למסגרת כניסה בעת גיל
***P<0.05 3 12 12-10

4 17 13
14 27 14
40 23 15
26 12 16
13 10 ומעלה 17

0.05>P״*״ @ כתי1נ גיל
- 1 12-11
- 5 13
- 10 14

13 15 15
21 20 16
38 23 17
28 27 ומעלה 18

במסגרת ותק
NS 36 22 ראשונה שנה

43 54 שנייה-שלישית שנה
19 20 רביעית-חמישית שנה
2 4 ומעלה שנים 5

*P<0.05 חדשי□ עולים
41 21 בארץ( שנים 5 )עד ׳90 שנת לאחר לארץ עלו

t להבדיל המחקר, במהלך נתונים נאספו שלגביהם הנבדקים לכל מתייחסים הנתונים 10ו־ 7־1 בלוחות 
בלבד. 1995 יוני עד שנאספו לנתונים המתייחסים ,3 בפרק המוצגים מהנתונים

1/1/96 בתאריך @
בריבוע חי מבחן פי על *

T מבחן פי על ***

הערה
 באמצעות נבדקו נומינליים משתנים המשתנים. סוג פי על מובהקות בדיקות בוצעו הנתונים עיבוד לצורך
 נבדקו אינטגרליים ומשתנים ״Mann Whitney״ מבחן באמצעות נבדקו אורדינאליים משתנים ,X מבחן

.T מבחן באמצעות
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)באחוזים( מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי משפחות של מרכזיים מאפיינים :2ד- לוח

מובהקות
 מרכזי

נוער מפתנים

92 541 □(,)בסספו תלמידים סה״כ

NS 20 23 חד-הורית משפחה

*P<0.05 77 57 יותר או ילדים ארבעה

NS 24 18 מגימלה מתקיים או מובטל משק-הבית ראש

הכלכלי: המצב לגבי הצוות הערכת
*P<0.05 81 66 בסיסיים קיום צורכי לספק קושי או נמוכה חיים רמת

)באחוזים(* מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי
ותלמידי המפתנים חניכי מהורי אחד לפחות אצל החברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות :3ד- לוח

מובהקות
 מרכזי

נוער מפתנים

92 541 )במספרים( תלמידם סה״כ

*P<0.05 26 15 כרונית מחלה או גופנית נכות

NS 5 8 מאובחנת אישיות הפרעת או נפש מחלת

NS 2 3 שכלי פיגור

*P<0.05 - 9 התמכרות

*P<0.05 ־ 6 זנות או עבריינות

NS 29 29 הנ״ל מהבעיות אחת מלפחות סובל ההורים אחד לפחות

בריבוע חי מבחן לפי *
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 ומקרי□ הוריהם מצד הולם בלתי מיחס הסובלים הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי :4ד- לוח
)באחוזים( המסגרת סוג לפי הרווחה, שירותי על-ידי מהבית הוצאה של

מובהקות נוער מרכזי מפתנים

92 541 )במספרים( תלמידי□ סה־כ
*P<0.05 החניך כלפי פיזית אלימות

8 19 ידוע
8 18 חשד קיים

NS הבנים( )בקרב בחניך מינית התעללות
- - ידוע
־ 4 חשד קיים

*P<0.05 הבנות( )בקרב בחניך מינית התעללות
- 2 ידוע
3 14 חשד קיים

*P<0.05 החניך של קשה פיזית הזנתה
4 7' ידוע

13 13 חשד קיים

המשפחה ביחס אתת בעיה לפתות
פיזית( הזנחה או מינית התעללות פיזית, )אלימות

*P<0.05 8 20 ידוע
*P<0.05 13 40 חשד קיים

*P<0.05 8 28 מהבית הוצאה על הרווחה שיחתי של המלצה
2 7 לבית מחוץ כיום גרים

)באחוזים( מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של למידה כישורי :5ד- לוח

מובהקות נוער מרכזי מפתנים

92 541 תלמידים סה־כ
@NS אינטליגנציה רמת

1 3 גבוהה
46 41 בינונית
35 35 נמוכה
14 13 גבולית
4 8 קל פיגור

*P<0.05 12 20 מאובחן* למידה ליקוי בעלי
NS 14 8 אבחון( )ללא למידה לליקוי חשד קיים

אינטליגנציה רמות של ההתפלגות כל לגבי בוצעה המובהקות בדיקת @

בריבוע חי מבחן לפי *
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)באחוזים( מסגרת סוג לפי הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של לימודית היסטוריה :6ד־ לוח

מובהקות נוער מרכזי מפתגים

92 541 )במספרים( תלמידים סה־כ
מיוחד חינוך של שונות במסגרות למדו

*P<0.05 33 67 כלשהי בתקופה
*P<0.05 11 32 חודש מעל שנמשך קודם ניתוק

 מסגרת סוג לפי ובסדנה בכיתה הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי התנהגות :7ד- לוח
................................................................................................................ )באחוזים(

המדריך הערכת המורה הערכת

מרכזי מרכז
מובהקות נוער מפתנים מובהקות נוער מפתנים

92 356 97 340 תלמידים סרדב
באופן במפתן מבקר

NS 86 80 - - - סדיר

- - **P<0.05 75 63 מקשיב
החומר את מבין

**P<0.05 73 58 NS 71 72 לו הניתן הלימודי

באופן בעל-פה מתבטא
- - **P<0.05 60 73 ברור

באופן בשיעור משתתף
- - NS 44 44 פעיל

בביצוע ביטחון מגלה
המתאימות משימות

NS 62 61 NS 66 62 ליכולתו
בביצוע אחריות מגלה

NS 68 57 **P<0.05 68 50 עליו המוטלות משימות

מוטיבציה מגלה
NS 62 55 **P<0.05 65 54 בלימודים

במהלך יוזמה מגלה
**P<0.05 51 41 **P<0.05 46 35 משימות ביצוע

 "לעתים כוללות נוספות קטגוריות קרובות". "לעתים או "תמיד" מתקיימת ההתנהגות כי הצוות הערכת @
 חניכי לגבי המחקר: במסגרת הראשונה הבדיקה על מתבססים הנתונים פעם". "אף או רחוקות"

 כל על בוצעו המובהקות בדיקות תשנ״ו. סתיו ־ הנוער מרכזי חניכי ולגבי תשנ״ה; חורף ■ המפתנים
הקטגוריות. ארבע בת ההתפלגות

בריבוע חי מבחן פי על *

Mann-Whitney מבחן פי על **
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)באחוזים( מסגרת© סוג
לפי יסוד, במיומנויות הנוער מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי הישגי את המורים הערכת :8ד- לוח

מובהקות נוער מרכזי מפתנים

97 340 תלמידי□ סה־כ

NS קריאה:

14 15 קורא. אינו או בלבד מפענח

7 12 עולים( )ללא

NS הנקרא: הבנת

או מילולית בהבנה מתקשה
25 17 קורא אינו

23 20 עולים( )ללא

NS כתיב:

אינו או מאוד רבות שגיאות
, 21 21 כותב

23 20 עולים( )ללא

NS מיל׳□: אוצר

55 51 מאוד דל או דל

48 49 עולים( )ללא

*P<0.05 כללי: ידע

74 56 מאוד מועט או מועט

71 56 עולים( )ללא

 חניכי לגבי המחקר: במסגרת הראשונה לבדיקה ומתייחסים המורים, הערכות על מתבססים הנתונים @
תשנ״ו. סתיו - הנוער מרכזי חניכי לגבי תשנ״ה; חורף - המפתנים

בריבוע חי מבחן פי על *
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 מסגרת סוג לפי הרגילה, החינוך במערכת כיתות של מקובלת רמה פי על הנוער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי הישגי את המורים הערכת :9ד- לוח
)באחוזים(

הרגילה החינוך במערכת כיתה דרגת לפי החניכים רמת

ז׳-יב׳ ה׳-ו׳ ג׳-ד׳ א׳-ב׳

מובהקות מרכז
@ נוער מפתן נוער מרכז מפתן נוער מרכז מפתן נוער מרכז מפתן לימודים תחום

97 340 97 340 97 340 97 340 התלמידים סודב
NS 12 14 34 22 36 37 18 27 הבקרא הבנת

**P<0.05 25 16 32 21 32 37 11 27 **עולים( )ללא

**P<0.05 20 14 24 16 36 35 21 35 **כתיב
**P<0.05 34 15 23 16 27 34 16 35 **עולים( )ללא

NS 12 10 22 18 41 35 25 37 בכתב הבעה
**P<0,05 23 11 23 18 41 35 14 37 **עולים( )ללא

NS 19 18 26 22 41 36 14 24 פה בעל הבעה
NS 30 19 21 22 36 35 14 23 עולים( )ללא

**P<0,05 24 10 26 18 32 42 18 30 **חשבון
**P<0.05 20 10 32 16 29 43 20 31 **עולים( )ללא

Mann-Whitney מבחן פי על **

 בוצעה המובהקות בדיקת תשנ״ו. סתיו • הנוער מרכזי חניכי לגבי תשנ״ה; חורף - המפתני□ חניכי לגבי המחקר: במסגרת הראשונה לבדיקה מתייחסים הנתונים @
ז׳-יב*. עד מא׳-ב' רמות הכוללת ההתפלגות כל לגבי



)באחוזים(* מסגרת סוג
לפי הניער, מרכזי ותלמידי המפתנים חניכי של התנהגותי רגשי ומצב שולית התנהגות :10ד- לוח

מובהקות נוער מרכזי מפתנים

92 541 תלמידי□ סה־כ

*P<0.05 5 12 עברייני* באירוע מעורבות

NS 4 2 באלכוהול שימוש

NS
1

1 בסמי□ שימוש

NS - 2 התאבדות ניסיון

NS 1 1 הבנות( )בקרב הריון

*P<0.05 7 17 הב־ל עי□1הבעיות/האיר מן אתת ת1לפח

קודמי□: הסתגלות קש"
או התאבדות ניסיון או פסיכיאטרי )אשפוז
בפלילים מעורבות או בסמים/אלכוהול שימוש

הלימודים מסגרת עזיבת או קודם ניתוק או
**P<0.05 21 58 התנהגות( בעיות או היעדרויות בגלל הקודמת

הטיפולי הצוות איש דיווח פי על @

בריבוע חי מבחן פי על *
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 התקדמות להסבר הרב-משתב׳ הניתוח תוצאות הי: נספח
 מרבז׳ תלמידי להתקדמות ביחס המפתני□ חניב׳

הנוער

 רגשי ובמצב חברתית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :1ה- לוח
 במפתני□ ־ (R2) המוסברת השונות ואחוז (b) הרגרסיה מקדמי :המורים הערכות פי על

הנוער! ובמרכזי

 המשתנים
 וכיוון המובהקים

השינוי

 :3 מודל
 המסגרת

(b )ערכי

 :2 מודל
 אישיים מאפיינים

(b )ערכי

 :1 מודל
 קודמת רמה

(b )ערכי

חברתית התנועות
קודמת רמה *+0.57 *+0.58 *+0.61 קודמת רמה

גבוהה
בנות *+0.31 *+0.31 מיו

-0.08 -0.03 עלייה
+0.00 +0.02 נוכחי גיל
־0.04 ־0.03 אינטליגנציה רמת

-0.13 *-0.17 המשפחה ביחס בעיות
נוער מרכזי *-0.24 המסגרת סוג

*+1.51 *1.08 *+1.22 הקבוע

40.4 39.1 33.1 (R2) מוסברת שונות
36.6 36.1 33.1 A R2
36.0 35.6 32.9 a adi R2

רגשי מצב
קודמת רמה *+0.60 *+0.60 *+0.60 קודמת רמה

גבוהה
-0.01 -0.01 מיו

ותיקים ישראלים ־*0.14 *-0.13 עלייה
־0.02 -0.02 נוכחי גיל

+0.03 +0.03 אינטליגנציה רמת
בעיות היעדר *-0.04 *-0.05 המשפחה ביחס בעיות
המשפחה ביחס

-0.05 המסגרת סוג
*+1.64 *+1.54 *+1.30 הקבוע

37.0 36.9 36.5 (R2) מוסברת שונות
38.0 38.0 36.5 A R2
37.5 37.5 36.4 a adj R2

t החניך של הקודמת" "ברמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה
הסופית. רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים בחינת של השפעת□ מאפשרת הרגרסיה, לניתוח
זה משתנה ניכוי לאחר

* 0.05>p
a בלבד המובהקים הבלתי־תלויים המשתנים את הכולל מודל על מתבסס

167



 משימות וביצוע לימודית בהתנהגות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :2ה־ לוח
הנוער־! ובמרכזי במפתנים - (R2) המוסברת השונות ואחוז (b) . הרגרסיה מקדמי :בכיתה

 המשתנים
 וכיוון המובהקים

השינוי

 :3 מודל
 המסגרת

(b )ערכי

 :2 מודל
 אישיים מאפיינים

(b )ערכי

:1 'מודל
קודמת רמה '

)ערכייס

לימודית התנהגות
קודמת רמה *+0.74 *+0.74 *+0.75 קודמת רמה

גבוהה
בנות *+0.26 *+0.26 מין

-0.09 -0.10 עלייה
-0.03 -0.03 נוכחי גיל
+0.00 +0.00 אינטליגנציה רמת
-0.12 -0.11 המשפחה ביחס בעיות
+0.04 המסגרת סוג

*+1.07 *+1.15 *+0.65 הקבוע

54.8 54.8 51.1 (R2) מוסברת שונות

50.9 50.9 51.1 A R2

50.6 50.6 50.9 a adj R2

בכיתה ת1מש*מ ביצוע
קודמת רמה *+0.73 *+O.73 *+0.76 קודמת רמה

גבוהה
בנות *+0.24 *+0.24 מיו

-0.10 -0.11 עלייה
-0.02 -0.02 נוכחי גיל
+0.04 +0.04 אינטליגנציה רמת

בעיות היעדר *-0.13 *-0.12 המשפחה ביחס בעיות
המשפחה ביחס

+0.05 המסגרת סוג
*+0.96 *+1.04 *+0.70 הקבוע

53.4 53.3 50.2 (R2) מוסברת שונות

52.1 52.1 50.2 A R2

51.6 51.6 50.1 a adj R2

f החניך של הקודמת" "ברמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה
הסופית, רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה, לניתוח
זה משתנה ניכוי לאחר

* 0.05>p
a בלבד המובהקים תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס
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 הרגרסיה מקדמי :יסוד במיומנויות התקדמות להסבר מרובה, רגרסיה ניתוח תוצאות :3ה- לוח
(b) המוסברת השונות ואחוז (R2) - □הנוער! ובמרכזי במפתני

 . המשתנים
 וכיוון המובהקים

השינוי

 :3 מודל
 המסגרת

(b )ערכי

 :2 מודל
 אישיים מאפיינים

(b )ערכי

 :1 מודל
 קודמת רמה

(b )ערכי

עברת מיומנויות
קודמת רמה *+0.82 *+0.82 *+0.84 קודמת רמה

גבוהה
בנות *+0.14 *+0.14 מיו

-0.04 -0.06 עלייה
-0.00 -0.01 נוכחי גיל
+0.04 +0.04 אינטליגנציה רמת

בעיות היעדר **-0.20 *-0.17 המשפחה ביחס בעיות
המשפחה ביחס

מפתנים *+0.15 המסגרת סוג
*+0.75 *+0.55 הקבוע

62.9 62.3 60.5 (R2) מוסברת שונות

62.7 62.1 60.5 A R1

62.2 61.8 60.4 a adj R2

חשבון מיומנויות
קודמת רמה *+0.69 *+0.68 *+0.72 קודמת רמה

גבוהה
+0.04 +0.04 מיו
-0.02 +0.03 עלייה
-0.01 +0.01 נוכחי גיל
+0.04 +0.05 אינטליגנציה רמת

בעיות היעדר *-0.28 -0.34 המשפחה ביחס בעיות
במשפחה

הנוער מרכזי *-0.34 המסגרת סוג
+ 1.49 +0.89 *+1.09 הקבוע

52.3 50.7 47.7 (R2) מוסברת שונות
52.1 47.7 47.7 A R2

51.7 47.5 47.5 a adj R2

החניך של הקודמת" "ברמה הכנסת הנבדק. בתחום החניך של הסופית הרמה הוא התלוי המשתנה !
הסופית, רמתו על האחרים תלויים הבלתי המשתנים של השפעתם בחינת מאפשרת הרגרסיה, לניתוח
זה משתנה ניכוי לאחר

* 0.05>P
a בלבד המובהקים תלויים הבלתי המשתנים את הכולל מודל על מתבסס
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I. The staffs attention to families, and follow-up of graduates, should be reinforced: This can be 
accomplished through re-examination of staff priorities and in-service training aimed at 
strengthening knowledge and skills. The further cooperation of organizations in the community 
can also be enlisted.

8. It is worth considering whether more girls might not benefit from the Miftan framework, given 
that at present only about 20% of those attending Miftanim are girls, and given the relatively 
better adjustment of girls to this framework.

9. Special attention should be paid to the emotional state of new immigrants from the former Soviet 
Union.

10. There was a great deal of variance in the range and extent of services provided by Miftanim, 
coupled with limited recommendations by staff to add other services. It thus appears necessary to 
raise staff consciousness regarding the possibility of increasing the number and type of services 
provided by Miftanim,.and of referring students to receive services at other treatment agencies.

II. There is a need for additional studies of the following issues:
a. in-depth examination of the professional interventions provided at the Miftanim
b. the long-term adjustment of graduates
c. the difficulties of working with parents, and identification of effective intervention methods.

In summary, it is hoped these findings will assist the Youth Rehabilitation Service and local 
Miftanim to better meet the serious challenges they face. The preliminary findings of the study, 
which were disseminated in interim reports, have already served as an important tool for planners. 
The Miftanim vary in the resources available to them, their work methods, and the progress of their 
students in different areas. One way to improve service is to close gaps in service levels among the 
different Miftanim, i.e. to attempt to bring them all to that same optimal level of functioning 
displayed by some. Overall, however, the findings emphasize the complexity of the educational and 
therapeutic work of the Miftanim, and the attendant need to constantly search for more effective 

ways to meet the needs of their students.



the two types of framework do not differ significantly in their ability to influence the progress of 
their students.

The implications of the main findings are as follows:
1. The severity and variety of the students’ needs present Miftanim with a most complex challenge; 

the allocation of substantial resources is necessary to enable the operation of the organizational 
infrastructure and inputs required for meeting these needs.

2. The great heterogeneity of the students’ needs require consideration in the development of the 
program and services provided.

3. The prevalence of severe behavior problems among students requires the presence of 
professional staff with therapeutic-counseling training in all Miftanim.

4. Minimal standards should be set regarding the work processes and services provided in all 
Miftanim. At the same time, Miftanim should be enabled to maintain their initiative and 

originality in implementing their program.
5. Miftanim students can be divided into three main groups: those who remain in the Miftan until 

they reach 18 or complete their study program (according to the assessment of the staff); those 
who leave the Miftan for another framework which may be better suited to their needs; and those 
who leave the Miftan before reaching 18, without transferring to another framework.
a. Attempts should be made to enable those who continue to attend the Miftan until they are 18 

or until they complete their study program to achieve eligibility for a formally recognized 
certificate. It is also necessary to reevaluate the level of preparation for entering the labor 
force provided through the workshops, so as to enable graduates to find appropriate 
employment after leaving the Miftan. In addition, efforts should be made to raise the level of 
basic academic skills, given the low level of many of the graduates.

b. Regarding those who leave to work or study in another framework: it appears that attending a 
Miftan may facilitate change and prevent risk situations and deterioration, as required for 
transfer to other frameworks, that are usually less removed from the regular school system and 
less stigmatized. When possible, transfer to more normative frameworks should be 
encouraged, especially in the cases of boys and girls who entered the Miftan at a relatively 

young age.
c. Attention should be paid to developing more effective ways of increasing the adjustment of 

youth who are prone to leaving the Miftan before reaching 18 without transferring to another, 
more appropriate framework.

d. Given that leaving a Miftan before the age of 18 can be a positive or a negative step, emphasis 
should be placed on effective assessment of who should be encouraged to transfer to another 
framework, and who should be encouraged to remain at the Miftan.

e. Those who are considering leaving the Miftan should be given more assistance in finding an 
alternative framework. As much as possible, efforts should be made to reach joint 
staff-student decisions.

6. It is necessary to find more effective ways of reducing problems of truancy and aggressive 
behavior, and to promote social and emotional adjustment - either through tools already 
employed by the Miftanim or through the introduction of new interventions.



The different Miftanim varied in their ability to influence the progress of their students, and it 
was possible to identify connections between outcomes for youth and variety in service provision 
exhibited at the different Miftanim. The following are principal examples:
a. Emphasis on academic study. Emphasis on academic study is reflected in the relatively great 
amount of time devoted to this area as part of the students’ activities. A high percentage of the 
students at this Miftan formed close ties with their teachers, and a high percentage participated in 
the HILA program. Students at this Miftan showed relatively great progress in basic skills.
b. Emphasis on vocational training and cooperation with community social services. In one of 
the Miftanim, the emphasis on vocational training - rather than academic study ־ was reflected in 
the relative lack of progress in basic skills. In contrast, students at this Miftan showed a relatively 
great reduction in truancy and behavior problems. In addition, there was relatively major 
emphasis on cooperation with other social service agencies outside the Miftan.
c. Emphasis on vocational training, and on wide coverage in service provision. Students at this 
Miftan made a great deal of progress in basic skills, even though more time was devoted to 
vocational training than to academic study. This may be due to the emphasis on other aspects of 
the program - special individual tutoring, the forming of a close emotional bond with counselors, 
meetings with the parents and home visits.

Thus, we found differences among the Miftanim in available resources and the extent of the services 
provided, as well as in the extent of their success with student advancement. It should be noted that 
it was not possible to point to one or another Miftan as having a higher success rate in all areas. 
Rather, each Miftan succeeded in different areas.

e. Progress in Miftanim relative to other frameworks. The population at Miftanim as well as that 
at the Youth Centers were both characterized by low socio-economic status and multiple needs. 
However, students at Miftanim were characterized by having more family pathologies and a lower 
level of education. We conducted a multi-variate analysis to compare the relative progress of the 
two populations.

The findings of the multi-variate analysis show no significant differences in the behavior changes 
observed among youth at Miftanim and those at the other framework - in other words, the two 
frameworks had similar outcomes and showed the same trends: an increase in basic skills, 
accompanied by a decline in regular attendance, a deterioration in social and emotional adjustment, 
and deterioration or lack of change regarding levels of behavior problems. Because of their variety 
of needs, the progress and deterioration among the youth varied widely; however, overall in both 
Miftanim and other frameworks, most students maintained their level of functioning; those who 
either made significant progress or regressed significantly were in the minority.

The type of framework was found to have a certain influence on the degree of progress in Hebrew 
language skills (greater progress among Miftanim students), math skills and social behavior in the 
classroom (slightly greater progress among students in other frameworks). However, these findings 
are inconsistent and varied from the main findings in only a few areas. Thus, our conclusion is that



These findings indicate that Miftanim are reasonably successful in preventing the further decline 
of students who enter the program at high risk. On the other hand, the finding that only a 
minority of the students progressed significantly in most areas points to the great difficulty 

experienced in attempting to advance the students.

However, among the various areas examined the general trends of progress and regression differ. 
For example, there was a decline in regular attendance overall, and in emotional and social 
adjustment in the workshops (according to vocational teachers’ assessments). In contrast, there 
was general progress in basic skills in Hebrew and arithmetic despite the relatively little 
emphasis placed on academic studies relative to other activities. In general, there was no change 
in learning behavior in the classroom and workshop, nor in aggressive behavior, behavior 

problems, or emotional and social adjustment in the classroom.

The findings show differential progress of sub-groups. We used multi-variate regression analysis 
to identify the background characteristics that explain the variance in degrees of progress?

We found that the existence of family problems hindered progress in many areas, among them 
social and emotional adjustment, achievement in basic skills, and learning behavior. The staff 
also saw a lack of family support as a principal factor in delaying the process of rehabilitation.

It was found that girls made more progress than did boys in classroom learning behavior, regular 
attendance, adjustment (according to academic teachers), and social behavior (according to 
academic and vocational teachers). This suggests that girls adjust to the Miftan framework with 
relatively greater ease than do boys, and to gain more benefit in personal development. Even 
though girls are referred to Miftanim less frequently than are boys, they are more apt to 

successfully adjust and make progress when they are.

New immigrants made more progress in learning behavior in the classroom than did 
non-immigrant Israelis. However, the new immigrants regressed emotionally, relative to the 
non-immigrant youth. It thus appears that while new immigrants may be better able to adapt to a 
structured learning framework, their experience as immigrants may weigh heavily on them, 
causing them to regress emotionally in comparison to others.

Younger students also made relatively more progress in learning behavior in the classroom. We 
interpret these findings as an expression of the greater ease with which younger students adapt, 
and of the greater influence of the Miftan framework upon them.

3 It should be noted that even when a certain factor was found to be statistically significant in 
influencing students’ progress, the size of the effect is small.



system. An additional 26% transferred to another educational framework at the same level, while 
another 14% moved to a framework geared for youth with special problems. This indicates that 
Miftanim are not always the “last stop” in a young person’s educational career, and that entering 
a Miftan is not irreversible. For some young people, Miftanim are a transitional framework. This 
indicates the flexibility of the service system overall, and of the Miftanim is an expression of the 
educational and therapeutic approach, which encourages transfer of some of the students to an 
alternative framework seen as more suitable to their unique needs, whether because they are 
capable of fitting into that other framework, or because they have not successfully adjusted to the 
Miftan.

While Miftan staff often maintain contact with program “graduates,” they did not know what had 
become of a significant proportion of students who had left the program without completing it. 
This is not surprising, given that many of the latter had left the Miftan because they were 
dissatisfied with it and had not been able to make the most of its program.

c. Educational achievements of those who leave Miftanim, and eligibility for formal 
certificates. Many of those who left Miftanim did so when their level of basic skills was still 
relatively low - roughly a fourth grade level for about half of them.

Upon completing the program, Miftan graduates receive various certificates reflective of their 
level of achievement, as is customary in educational frameworks. As a rule, all graduates who are 
aged 18 or over receive a certificate of completion of 12 years of study. Those who are 
academicaly suitable take external exams, which can award them a formal certificate. Twenty 
percent of those who completed the Miftan program (including those who left when they reached 
18) received a HILA certificate of scholastic achievement, granted by the Ministry of Education. 
Nine percent received a vocational certificate granted by the Ministry of Labor and Social 
Affairs. In all, 30% of those who left, and 49% of those who completed the program, received a 
formal external certificate. The percentages of those leaving who received formal certificates 
varied widely among the different Miftanim ־־ from 20% to 50% of those who left.

d. Findings on the students ’ progress in emotional and social adjustment and academic and 
vocational studies. In addition to attempting to impart basic academic and vocational skills, 
Miftanim aspire to help their students overcome other problems, such as truancy, aggressive 
behavior and behavior problems, and emotional and social problems. An examination of the 
functioning of students at the beginning and end of the school year showed that, in most areas, 
the majority of students maintained the same level of functioning throughout the year. However, 
the findings also point to differences among the students. For example, 11% of the students 
increased their regular attendance significantly during the year, while for 24% truancy increased. 
And while approximately 10% reduced their aggressive behavior, about 10% had increased 
behavior problems. During the year, 30% of the youth progressed one class level or more in 
Hebrew studies, while 18% regressed to a lower level; 30% significantly increased their ability in 
arithmetic, while 13% regressed to a lower level.



had been accepted into the program: 78% remained in the framework for more than one year, and 
half for more than two years. Most (58%) of the youth who enrolled at Miftanim did so because 
they had dropped out of their previous school; that only a minority dropped out of the Miftanim 
shows that the program succeeded in maintaining them , in a formal setting, despite their past 
difficulties. Thus, the Miftanim are “the safety net” they were meant to be.

Nevertheless, there is a great deal of turnover in the student body. During' each year examined, 
about 60% of the students continued on to the subsequent year and about 40% left the program. 
Thirty-six percent of those who left did so upon reaching age 18, and another 19% left because.in 
the estimation of the staff, they had completed their course of study or were capable of moving 
on to a school at a higher level. The ,rest of those who left the Miftanim (44% of those who left 
and 18% of all students) did so for other reasons, most of which point to dissatisfaction with the 
Miftan or adjustment problems (truancy, difficulty in concentrating, discipline problems; 
disinterest, etc.). About half of those who left did so of their own volition or at the 
encouragement of their family, and half left on the initiative of the staff or another professional, 
or as the result of a decision jointly taken by the student with the staff.

b. The frameworks entered by those leaving the Miftan. According to information from the 
therapeutic staff, most of those who left Miftanim entered another normative framework־ within 
one year of leaving. As expected, the type of framework depended on the age of the student: 
Those who were 18 or over tended to find jobs or join the Israel Defense Forces (IDF)2; those 

who were 17 primarily found jobs; those who were younger usually transferred to another 
educational framework. This indicates that the Miftanim are successful in enabling youth to 
continue in constructive frameworks. The main difficulties faced by those who left Miftanim 
centered on adjustment to the new framework and relationships with family and friends. Severe 

social pathology (delinquency, vagrancy, etc.) was relatively rare.

The findings raise questions regarding the situation of those who leave Miftanim. First, many of 
those who left before they reached 18 immediately sought employment, rather than continuing 
their education. This is particularly worrisome among those aged 15-16. Second, six months after 
leaving the Miftan, 13% of the youth had not yet entered any normative framework. While this is 
a relatively low percentage of all those who leave Miftanim, we can identify two groups of youth 
who are at especially high risk of remaining outside any framework: new immigrants and youth 

aged 17.

We saw that a total of 46% of those who completed Miftanim went on to another education or 
rehabilitation framework (usually at a similar level). Only 6% of those who left the Miftanim did 
so in order to enter a higher level educational framework ״ that is, to re-enter the regular school

^Military service is obligatory at age 18 for most men and women in Israel. Men with severe behavior 
problems or extremely limited social skills may not be drafted, such that full military service by high-risk 
youth is considered an important achievement; further, it is regarded as likely to contribute to future 
mobility and job opportunities.



received individual counseling from a therapeutic staff member; and two-thirds of the graduates had 
contact with Miftan staff during the year following their departure from the program.

Each Miftan embraces a different constellation of services in its program. In the allocation of time 
between the workshop and the classroom, some Miftanim emphasize academic study, while others 
emphasize vocational training. Some programs are offered at only some of the Miftanim: For 
example, HILA was offered at four of the six Miftanim which were sampled, and another special 
program was offered at five. Program coverage at the various Miftanim differs to a great degree as 
well. For example, 24% of the youth sampled participated in HILA, but the proportion ranged from 
no participation to 44% at the different Miftanim. Individual counseling was provided to 65% of the 
youth sampled, ranging from 36% to 89% at the different Miftanim. Continuous contact was 
maintained with 19% of the graduates of the sampled Miftanim, ranging from 4% at two Miftanim 
to 48% at one. Home visits to the youth’s families were conducted in 56% of the cases, ranging 
from 40% at two Miftanim to 80% at one.

Most Miftanim appear to have a positive organizational environment. Most of the staff and directors 
were very satisfied with their work, citing the opportunity it gave them for creativity and autonomy, 
as well as the high level of cooperation among staff. In addition, most of the staff perceived their 
director as being supportive. About half of the directors and a minority of the staff felt they were 
overworked, although the majority of both enjoyed the substance of their work. Here, too, the level 
of staff satisfaction differed among the various Miftanim.

The general social atmosphere at the Miftanim is pleasant according to staff, supervisors and the 
students and graduates interviewed. All of those interviewed said that the small number of students 
and professional staff lends the framework intimacy and emphasizes sensitivity to the individual, 
and staff noted that support and empathy are essential to the rehabilitative process. However, 
students spoke of discomfort experienced from the stigma associated with studies at the Miftan.

Interviews conducted as part of the in-depth examination of the six selected Miftanim revealed that 
Miftan staff and supervisors, as well as the staffs of local authorities, value the work being done by 
the Miftanim. However, some called for increased academic and vocational study to better prepare 
graduates for employment, and to enable them to achieve formal external certificates.

Despite the plethora of needs among Miftan students, as well as the differences in the extent of 
services provided by various Miftanim and the difficulty experienced in trying to help the students 
advance and stay at the Miftan, therapeutic staff members noted that only a small proportion of 
youth required services which they were not receiving. Miftan directors were also not wont to 
request expansion of existing staff positions.

4. Findings on the Degree to which Miftanim Achieve their Goals
a. Providing a framework for youth who are at high risk of dropping out of the system. ,The 
findings reveal that this principal goal of the Miftanim was reached for most of the youth who



The ratio of teachers and counselors to students is low (usually 1:15); typically, a teacher works 
with only half of the group at a given time. At Miftanim with therapeutic staff, there are fewer of 
these staff per student (in most cases, i :30).

Work with Miftan students combines inter-disciplinary team work and individual attention 
beginning with intake, continuing with an individual study/work program, and concluding with 
follow-up after a student has left the program. The many agencies from the social service and 
educational systems who are involved in referring youth to the Miftanim emphasize the 

heterogenity of the population’s needs.

As noted, the Miftan program is divided between vocational training and academic study. Hands-on 
experience in authentic productive work at the workshops is a unique aspect of the Miftan program, 
which is meant to prepare the students for the labor force. Based on principles of special education, 
Miftanim emphasize the tailoring of a vocational and academic program to each student, as befits 
his or her complex of needs and scholastic level. We found that, generally, more hours are devoted 
to vocational training than to academic study, in accord with the goals of the Youth Rehabilitation 
Service. Most Miftanim also offer a variety of enrichment courses; about half run special programs 

geared to promoting their students’ personal and social development.

At Miftanim with a therapeutic staff, the most common form of therapeutic intervention is the 
one-on-one conversation. About half of the therapeutic staff members engage in group work, and 
about half work with class as a whole to address the students’ emotional problems. Almost all of the 
Miftanim establish ties with parents, usually through gatherings of the parents together, 
conversations with individual parents on specific issues and home visits. Only a few of the 

Miftanim directly treat parents.

Another form of therapeutic intervention is counseling to the directors and academic and vocational 
teachers. Miftanim also cooperate with other agencies offering education and welfare services in the 
community. As a whole, the mechanisms comprising the work process and the services provided 
enable the application of an inter-disciplinary approach and individual attention to each youth. 
Nevertheless, there were major differences found among the Miftanim as to the extent to which the 

various aspects of the work process and program are implemented.

An in-depth examination was made of the program at the six selected Miftanim. The findings show 
a wide variety of services .for the youth based on various professional tools. Much of it is provided 
differentially for only some of the students. For example, about one-quarter of the youth in the 
sample participated in HILA1; about two-thirds participated in special social programs; two-thirds

hllLA is a structured learning program developed by the Youth Advancement Service of the Ministry of 
Education, which enables a student to receive a formal certificate from the Ministry of Education 
corresponding to the completion of eight, nine or ten years of study. At the time of the study, HILA was 
being introduced into some of the Miftanim on an experimental basis.



The findings indicate that, as a population, Miftan students need a framework with a therapeutic 
approach, alongside an educational program tailored to their abilities and level. While most Miftan 
students, as noted, have some combination of family, academic, emotional and behavior problems, 
they comprise a very heterogeneous population. There is great variation in the level of intelligence 
and extent of behavior problems among the youth. Thus, Miftanim face a complex challenge in 
providing appropriate responses to their students’ multiple and varied needs.

3. Findings on the Patterns of Operation of, and Services Provided by, Miftanim
Information on the patterns of operation of Miftanim was gathered through questionnaires 
distributed to the directors and staff of the 34 Miftanim. In addition, student-level data on services 
provided were collected at the six selected Miftanim in the sample. Overall, it was found that the 
professional approach is suited to serve the needs of the population they serve. The Youth 
Rehabilitation Service has defined comprehensive, inclusive goals for their students’ advancement. 
Primary among these is social rehabilitation, which the directors and staff hope to accomplish by 
imparting skills for normative functioning. More specifically, this involves providing an academic 
environment that enables the students to complete their basic education and acquire work habits. It 
was found that this approach, which was expressed in the information gathered from Miftan 
directors and staff, is the same as that called for by the Youth Rehabilitation Service. The staff and 
directors of Miftanim were optimistic about the ability to help their students progress, although the 
attitudes of staff at the various Miftanim differed.

In general, the types of resources available to Miftanim suit the multi-dimensional needs of their 
students. In light of its professional approach, the Miftan framework should serve the students in 
three areas: educational, vocational and therapeutic-emotional. The staffs of Miftanim comprise 
professionals from various fields - academic teachers, vocational teachers and a therapeutic staff 
(which includes educational guidance counselors and social workers, and in isolated cases, 
psychologists). This staff composition allows for inter-disciplinary teamwork which can relate to 
students’ needs in various areas.

The resources available to Miftanim differ. Especially notable is the absence of any therapeutic staff 
in 21% of the Miftanim. ,These Miftanim have a relatively limited ability to meet the emotional 
needs of their students, which need to be addressed by the work of other members of the staff. 
Findings indicate that most Miftanim students require professional intervention, which clearly 
highlights the need for a therapeutic staff.

For the most part, Miftan staff are well-educated and have a great deal of professional experience, as 
well as lengthy work experience at the Miftanim; hence, they are likely to be highly skilled in their 
work. Vocational teachers tend to have less formal education than other staff members, but have 
more seniority. Therapeutic staff (primarily social workers and guidance counselors) usually are 
highly educated but have less seniority than other staff.



outcomes of attendance at the Miftanim, data were collected on 546 youth who at the time of the 
study were attending six selected Miftanim, representative of different types of Miftan frameworks. 
Information on the youth was gathered at three points in time over the course of two years. 
Information was also collected on youth who had left Miftanim, approximately one half year after 
they had left. In addition, information was gathered on 98 students at two other frameworks that 
were identified as being alternatives for youth with similar needs. Regarding the latter, information 
was collected at two points in time over the course of one year; a comparison was made of the 
progress of students attending the other frameworks and the Miftanim.

Following is a summary of the study’s principal findings, relative to each of the study goals.

2. Findings on the Characteristics and Needs of Youth Attending Miftanim
Information about the youth was gathered from Miftan staff who worked directly with them. They 
reported that a high percentage of the youth had grown up in single-parent families (22%) and in 
families facing severe financial hardship (65%) or housing problems (30%). In about 30% of the 
families, at least one parent suffered from a disability or had problems functioning socially 
(handicap, retardation, mental illness, addiction, criminal behavior) which were liable to influence 
his functioning as a parent. Many of the youth had experienced physical violence from their parents 
(19%), sexual abuse (including suspected abuse; 16% of the girls) or physical neglect (13%). In all, 
the staff noted that in 20% of the cases, the family exhibited maltreatment of their son or daughter 
which was defined as physical abuse, sexual abuse (including suspected sexual abuse), or severe 

neglect.

Psychological reports indicate that the level of intelligence of Miftan students is usually average 
(about 40%) or below average (about 30%). Twenty-four percent of the students have marginal 
intelligence or suffer from mild retardation. Most (70%) of the students previously attended a 
special education framework, and half had transferred to a Miftan directly from that framework. 
Many (34%) of the students had not attended any other school or educational framework for at least 
a month at any time prior to entering a Miftan.

The findings reveal that, for the most part, the behavior of most Miftan students in the classroom 
and workshop is acceptable, although their academic studies are hampered by a lack of motivation 
and initiative. According to their teachers, a significant proportion (about 25%) of the youth are at a 
first or second grade level in various basic skills; about 60% are at a fourth grade level or lower. In 
other words, the scholastic skills of most Miftan students are six or more years behind those of their 

peers in the regular school system.

Twelve percent of the youth had been involved in a delinquent episode. Additional evidence of 
violent behavior was reported for a not insignificant minority of the youth. More than 40% received 
a “clinical” grade on the Achenbach Scale (CBCL) completed by their vocational teachers, 
indicating emotional and behavioral problems requiring professional treatment.



Abstract

1. Introduction
Miftan frameworks (plural, Miftanim} are community educational-therapeutic frameworks that 
combine academic study with preparation for entering the labor force. They are geared for those 
young people aged 12-18 who'cannot adjust to the regular school system, and who are at high risk 
for remaining outside of any educational framework. The goals of Miftanim are to prevent the 
exclusion of these youth from the educational system; to enable them to acquire the scholastic, 
social and work skills and habits that will enable them to function as well as possible; and to 
prevent delinquency, substance addiction and vagrancy. To this end, Miftanim offer a combined 
program of vocational training in workshops, academic studies, and a variety of other enrichment 
activities.

At present, 37 Miftanim in Israel 32 ־־ in the Jewish sector and five in the Arab sector — serve more 
than 2,400 youth. Miftanim are operated either by the Youth Rehabilitation Service of the Ministry 
of Labor and Social Affairs, or by local authorities under the supervision of the Ministry, in 
cooperation with the Ministry of Education. At the time of the study they were operated in 
cooperation with the Ministry of Education’s Special Education division, though today 
responsibility lies with the Shachar Division (Education and Social Services) of the ministry’s 
General Pedagogic Authority.

Like other professionals who work with youth on the margins of the education system, the 
professional staff of Miftanim encounter difficulties in finding appropriate responses to the varied 
needs of these young men and women. This study represents one of many attempts to improve the 
service provided at Miftanim. Its primary goal was to determine the degree to which the program 
and therapeutic interventions offered by Miftanim do indeed meet the needs of youth and promote 
their progress. More specifically, the study had the following goals:
1. Characterization of the youth who attend Miftanim, and identification of their varied needs;
2. Examination of the patterns of operation of Miftanim, and description of the program and variety 

of services and interventions offered by them;
3. Assessment of the extent to which the various goals of Miftanim are being attained, primarily:

a. provision of a framework for youth who have dropped out of, or been expelled from, other 
frameworks;

b. training of Miftan graduates for future employment and social adjustment;
c. promotion of social functioning and emotional well-being, including adjustment to the 

structured Miftan framework, regular attendance, etc.;
d. advancement of school functioning, including learning achievements and behavior in both the 

classroom and vocational workshop.

In order to study the educational-therapeutic approach of the Miftanim and their patterns of 
operation, information was collected on the 34 Miftanim that were operating at the time of the 
study. To identify the characteristics and needs of the youth attending Miftanim, and to examine the
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