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  תמצית מחקר

  מבוא. 1

ומרכזי מונתדא אל שבאב במגזר , עירונוער ברחובות, ר בחיפה"מית: המרכזי� לבני נוער בסיכו�

הינ� מסגרות המיועדות לספק מעני� כוללניי� לבני נוער , )תמרה ואעבלי�, ריינה, בכפר מנדא(הערבי 

ר בחיפה ומונתדא אל שבאב ביישובי� במגזר הערבי בצפו� פוני� לבני "המודלי� של מית. לטווח ארו�

ואילו המודל של עירונוער , תק ממסגרות לימודי� וממסגרות אחרותהנמצאי� במצבי נ, נוער בסיכו�

פונה לכלל בני הנוער ברחובות ונועד לענות על כלל הצרכי� של בני הנוער באמצעות שילוב של 

  . גג אחת�שירותי� שוני� תחת קורת

  

פועל חו� את אוכלוסיית בני הנוער שמגיעה בלב. 1: למחקר ההערכה של המרכזי� היו ארבע מטרות

הפיק לקחי� על ל. 2; למרכזי� ואת התאמתה לאוכלוסיית היעד שהוגדרה מראש בתכנית המרכזי�

לבחו� שינויי� בתחומי חיי� . 3; כבסיס לביצוע שיפורי� בכל ההיבטי� של תפקוד�, עבודת המרכזי�

� את והדר� בה ה� ואנשי הצוות תופסי, מרכזיי� של בני הנוער לאחר תקופה של השתתפות במרכזי�

חו� את מקומ� של המרכזי� במסגרת מער� השירותי� בל. 4; השפעת המרכזי� על חיי המשתתפי�

  .המקומי

  

יו� אוכלוסיית אפ) 1: (בהתא� למטרות הללו נבחנו במסגרת ההערכה חמישה תחומי� עיקריי�

כו� היקפ� של מצבי סי, רקע לימודי ותעסוקתי, דמוגרפיי��לפי משתני� סוציו, י� במרכזלהמטופ

 ליכי העבודה במרכזי�תה) 2 (.בות בני הנוער להגעה למרכזי� וציפיותיה� מהטיפול בה�סי, שוני�

הפעילויות המוצעות , תהליכי� ושלבי ההתערבות, הגעה של בני הנוער למרכזי�/י הפניהכר דכולל

האספקה רכי עבודת הצוות במרכזי� וכ� דנבחנו ג�  .ומידת ההתחשבות בצרכי� ובהעדפות בני הנוער

פייני אנשי הצוות מא) 3). (תנאי� להיגיינה אישית, ביגוד, כגו� אוכל(רית והשימוש בעזרה הומניָט

צורכי הכשרה לא , הכשרה במסגרת תפקיד� במרכז, קע השכלתי ומקצועי רכגו�,  במרכזי�העובד

� בילה  שיתו� פעושכללו ליכי העבודה של המרכזי� ע� שירותי� אחרי� בקהילהתה) 4. (מסופקי�

; מידת הרצ� והמעקב שנוצרו בי� המרכז לבי� השירותי� האחרי�, המרכזי� לבי� השירותי� האחרי�

צאות תו) 5. (כשירות משלי� לשירותי� הקיימי�,  השירותי��המידה בה המרכזי� השתלבו במער

ני� כגו� התאמה בי� צרכי� ומע(ברמה של הנער המטופל : תי רמותבש ותוצרי� של פעולת המרכזי�

וברמה של מער� השירותי� לבני נוער בעיר ) ומידת שילוב� במסגרות נורמטיביות של לימודי� ועבודה

י� נכלומר השתלבותו במער� השירותי� המקומי והערכה של הער� המוס� של המע,  פועל המרכזהב

 . ידיו�המסופקי� על
  

סו� (ה להפעלת המרכזי� השלב הראשו� נער� במהל� השנה הראשונ: נבדקו בשני שלבי� המרכזי�

 2004בי� סו� (והשלב השני נער� בי� שנה עד שנה וחצי לאחר תחילת המחקר ; )2004 תחילת � 2003

  ).2005לתחילת 
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בני נוער , המידע על פעילות המרכזי� התקבל ממקורות מידע מגווני� שכללו מנהלי מרכזי�

. שי מפתח בשירותי� ברמה המקומיתמנהלי שירותי� ברמת המטה ואנ, הורי�, המשתתפי� במרכזי�

על מנת , בשלב הראשו� של ההערכה עובדי המרכזי� מילאו שאלוני� על אודות בני הנוער המשתתפי�

וכ� על דפוסי ההגעה , מידע על הטיפול והשירותי� הניתני� במסגרת המרכז, לקבל נתוני� דמוגרפיי�

וה� ,  אודות� מולא שאלו� בשלב הראשו�בשלב השני אותרו בני נוער שעל. של בני הנוער למרכזי�

נשאלו טלפונית על שביעות רצונ� מהשירות שקיבלו במרכזי� ועל תרומת� של אלה לחייה� 

שאפשרה מת� משוב ומידע מפורט לצוותי " הערכה מעצבת"המחקר נער� בצורה של . ולרווחת�

 על כל אחד מהמודלי� דוחות נפרדי� הכוללי� מידע מפורט, כ��כמו. המרכזי� ולוועדת ההיגוי

  . הועברו לבעלי תפקיד רלוונטיי�

  

הוא . דוח זה צמח מתו� רצו� להציג ניתוח אינטגרטיבי של המידע שנאס� על המודלי� השוני�

, נקודות חוזק, במטרה להגיע לתובנות ביחס לדרכי הפעולה, מתייחס לסוגיות מרכזיות ומשותפות

על מנת להרחיב . י� להתמודד ג� מרכזי� דומי� אחרי�עמ� עשוי, קשיי� ואתגרי� של מרכזי� אלה

נערכה סקירת ספרות שמטרתה לאתר עקרונות פעולה ושיטות עבודה הנחשבי� , את נקודת המבט

עבודת המרכזי� נבחנה תו� התייחסות לעקרונות . לאפקטיביי� בעבודה בקידו� ילדי� ובני נוער

בכל   העקרונות אכ� מופעלי� במידה זו או אחרתניכר היה כי. פעולה אלה ולדרכי יישומ� במרכזי�

  . המרכזי�

  

  לעתיד םממצאים וכיווניהעיקרי . 2

  מאפייני בני הנוער במרכזי�  2.1

 יחסית ,מתוכ�אחוזי� גבוהי� , כ�.  מאפייני מצוקה שוני�ותעלברוב בני הנוער באי� ממשפחות 

 ילדי� ההכוללות ארבע(ת גדולות משפחו, יותהור�חדבאו מרקע של משפחות , לאוכלוסייה הכללית

כדאי לציי� ג� . מחלה או אשפוז של הורה,  כגו� מאסר,וכ� ממשפחות שעברו אירועי� קשי�, )ויותר

המתקשות , בעיקר בקרב המשתתפי� במרכזי� במגזר הערבי,  הכלכלי הרעוע של המשפחות�את מצב

   .לספק צרכי� בסיסיי�

  

בנוגע למאפייני� ,  מאיד�,ועירונוער,  מחד,תדא אל שבאבר ומונ"מהממצאי� עולה הבחנה בי� מית

 יחסית למרכזי� ,שנחשבי� קשי� פחות בעירונוער ,המשפחתיי� של בני הנוער הפוקדי� את המרכזי�

 עלה כי בעירונוער הפונה , כגו� התנהגויות סיכו� ועיסוק עיקרי,מאפייני� אישיי�גבי ג� ל. אחרי�

דווח על ניתוק וכ� על התנהגויות , )נוער בסיכו�לבני דווקא �ולאו(וער נבני לאוכלוסייה הטרוגנית של 

בלטו האחוזי� הגבוהי� במיוחד של ,  לעומת עירונוער,ר"במית. אחוזי� נמוכי� יותרבסיכו� 

 האחוז הגבוה יחסית של מעורבות מונתדא אל שבאב בלטובמרכזי ; התנהגויות סיכו� ונתק ממסגרות

 תנאי החיי� של בני הנוער המאופייני� במרכזי� במגזר הערבי בלטו, �כ�כמו. בהתנהגות פלילית

ובהתא� לכ� האחוז ) ראש משפחה אינו עובד וקושי לספק צרכי� בסיסיי�, משפחות גדולות(במצוקה 

   .הגבוה יחסית של בני נוער עובדי�
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עולה צור� לטפל  וכ� על סוגיות בה� ,ממצאי� אלה שופכי� אור על צורכיה� של בני הנוער במרכזי�

, )כגו� שימוש בסמי� ובאלכוהול(כגו� מעני� מניעתיי� והתמודדות ע� התנהגויות סיכו� , במסגרת�

  . עבודה וכ� לשירותי� אחרי� בקהילה, חיבור למסגרות לימודי�

  

  נגישות המרכזי�  2.2

כי� להגביר  הצור� במציאת דר שעולי� מהספרות הואפעולה לתכניות לנוער בסיכו�העקרונות מ אחד

. תכניות לבני הנוער וכ� להגביר את הנוכחות של בני הנוער ואת התמדת� לאור� זמ�האת נגישות 

מקו� נוח הקרוב לסביבת חייה� של בני  קרי(הפיזי  בהגברת נגישות המרכז אי� הכוונה רק למיקומו

תעניק לה� תחושת  ו, אלא ג� ליצירת נגישות רגשית שתקל על בני הנוער בקליטת� במרכזי�,)הנוער

   .)AYPF, 2006; Raley et al., 2005 (טחו� אישיישייכות למקו� וב

  

את המרכז לבני הנוער " לקרב"בניסיונות עובדי המרכזי� , למשל, עיקרו� זה בא לידי ביטוי

. ר" ובמיתמונתדא אל שבאבכפי שנעשה במרכזי , המתגוררי� באזורי� מרוחקי� באמצעות הסעות

דבר שמעיד , תחושת שביעות הרצו� של בני הנוער מהמבנה הפיזי ומתחזוקת המרכזי�ניכרת , במקביל

  . על השקעת המשאבי� ביצירת מקו� נעי� ומקבל

  

וכ� את , דר� להגביר נגישות רגשית היא ביצירת דרכי עבודה הלוקחות בחשבו� את צורכי בני הנוער

ר התקיי� תהלי� קליטה "במית ומונתדא אל שבאבבמרכזי . קשיי הקליטה וההסתגלות למקו�

  . וברצונ� לקחת חלק בפעילויות המרכזי� ולהתמיד בכ�, המתחשב ביכולת� של בני הנוער

  

הוא דר� נוספת ליצור נגישות רגשית בקרב , או מרחב לפעילות חברתית בלתי פורמלית, מועדו� חברתי

של בני הנוער ולמפגש ע� בני המהווה מקו� לבילוי פנאי בלתי מובנה , חלל זה במרכזי�. בני הנוער

מרחב זה מהווה מקו� , כ��כמו. מזמי� את בני הנוער להיכנס למרכזי� ללא תנאי, נוער אחרי�

א� במרכזי� מונתדא אל שבאב ובעירונוער עלה כי בני הנוער ממעיטי� להשתמש . לקליטת בני הנוער

� משחקי� שיהפכו את החלל כגו, עובדה זו נובעת ממחסור באמצעי�, לטענת העובדי�. במרחב זה

  . וכ� בכ� שאי� מספיק עידוד של בני הנוער להגיע למקו� בשעות הפנאי, לאטרקטיבי

  

הוא התנהגות , ושעלול להוות מחסו� משמעותי ביצירת נגישות, נושא נוס� שעלה בכל המרכזי�

מבוטלי� של התלוננו בכל המרכזי� אחוזי� בלתי , למרות הניסיונות להתמודד ע� התופעה. אלימה

  . דבר שמקשה על יצירת תחושת ביטחו� במרכזי�, בני נוער על תופעות של אלימות וונדליז�

  

המעקב אחר בני נוער המגיעי� למרכזי� מהווה א� הוא דר� להביע אכפתיות ותחושה כי בני הנוער 

עידוד ר התבטא ה"במית .לעודד את הגעת� ולחזק את הקשר עמ�, רצויי� וחסרי� כשאינ� מגיעי�

השכמות ויצירת קשר טלפוני , היומיומי של בני הנוער להגיע למרכז באמצעות מעקב אחר הגעת�

בעירונוער לא מתקיי� מעקב שיטתי בשל קשיי� ביצירת מעקב דיפרנציאלי שישי� . בשעות הבוקר

ווה  המעקב מהמונתדא אל שבאבבמרכזי . דגש על צרכי� של בני הנוער ברמות הסיכו� הגבוהות ביותר

  . א� אינו מגביר את הנגישות הרגשית של המרכזי�, בעיקר דר� לפיקוח וליצירת גבולות
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   כיווני� לפעולה להגברת הנגישות של המרכזי�2.3

ה� בעירונוער וה� במותנא אל , מדיווח העובדי� ומהנוכחות הדלה של בני הנוער במועדו� החברתי �

ו� ולמצוא דרכי� למשו� בני נוער להגיע עולה צור� למצוא דרכי� לשכלל את המועד, שבאב

  . ולעשות שימוש במשאב זה

בעירונוער :  ובעירונוער עולה הצור� לשקול מחדש את דרכי המעקבמונתדא אל שבאבבמרכזי  �

עולה הצור� בחשיבה על בניית מער� קליטה מוסדר וכ� תכנית עבודה שתאפשר קשר אינטנסיבי 

מהמעקב אחר חלק בלתי נפרד כ, בנוס� .סיכו� גבוה יותריותר ומעקב אחר בני הנוער הנמצאי� ב

ולמצוא , וכ� על נוכחות� במפגשי� ,שנקלטו בקבוצות ג� לרכז מידע על בני הנוער  כדאיבני הנוער

המעקב צרי� להיות לא רק , נתדא אל שבאבמובמרכזי . דרכי� להגברת ההתמדה ורצ� הנוכחות

 ה�תחושת ההתעניינות באצל� את ר י להגבקר אמצעיאמצעי לפקח על נוכחות בני הנוער אלא בעי

  .י�ת תחושת השייכות למרכז אריהגבעל מנת ל

, יש צור� לחפש דרכי� אופרטיביות ומוסכמות להתמודדות ע� תופעות של אלימות וונדליז� �

  .המקשות על יצירת תחושת ביטחו� במרכזי�

  

    בני הנוערויישוגהמרכזי�  פרסו� כידר 2.4

בעירונוער עלה . עלו התלבטויות וחששות ביחס לפרסו� ושיווק המרכזי� לבני הנוערבכל המרכזי� 

במרכזי מונתדא אל שבאב חששו . חשש כי פרסו� המרכז עשוי ליצור דימוי של מקו� לבילוי גרידא

בשני מודלי� אלה , ע� זאת. לעזוב אות�, הספר�השוקלי� נשירה מבתי, שפרסו� עלול לעודד בני נוער

ובעירונוער פרסמו , חילקו עלוני�, ה� נתנו חסות לאירועי� שוני� ביישוב: ילויות פרסו�ננקטו פע

  . פעילויות בעיתונות מקומית ובשלטי חוצות

  

במסגרת " ניידת ילדי הלילה"ר פועלת "במית: ר ובעירונוער היישוג נעשה בהיק� מצומצ� למדי"במית

יחס ליעילותה בתחו� השיווק של המרכז לבני א� הועלה ספק ב, ב שאמונה על יישוג בני נוער"סחל

רק אחוזי� בודדי� מבני , בהתא� לכ�. בעירונוער היישוג המועט נבע בעיקר ממחסור תקציבי. הנוער

 קיימת מונתדא אל שבאבבמרכזי , לעומת זאת. הנוער הגיעו למרכזי� הללו דר� פעולה של יישוג

וכמעט , טגיה מרכזית לגיוס בני נוער למרכזי�חשיבה מוסדרת יותר ביחס ליישוג שא� היווה אסטר

  . יחידה להגעת נערות למרכזי�

  

 ,Herrera & Arbreton(נוער ספרות עולה כי יישוג נחשב דר� אפקטיבית ביותר להגעה לבני המסקירת 

2003; Raley et al., 2005; Lauver et al., 2004; AYPF, 2006( .דר� עבודה זו נחשבת מורכבת , ע� זאת

 ,אחת הסיבות לכ� היא הנוחות בעבודה ע� אוכלוסיה שכבר מגיעה מיוזמתה לפעילות. שה ליישו�וק

   .בני הנוער ולגייס� בסבלנותאת  האנרגיה הנדרשת כדי לצאת לשטח ולאתר לעומת

  

   כיווני� לפעולה להגברת הגיוס של בני הנוער למרכזי�2.5

, אי� ביחס להגעה למרכזי� באמצעות יישוגר ועירונוער וה� מהממצ"ה� מדיווח� של מנהלות מית ♦

נושא זה צרי� להילקח בחשבו� . עולה הצור� לתת לנושא היישוג עדיפות גבוהה יותר במרכזי� אלה

כגו� נערות ובני נוער (בעיקר ביחס לקבוצות בני נוער שלא מגיעות למרכזי� האלה , במרכזי�
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וכ� בתקופות בה� המרכזי� אינ� נמצאי� , )ר וכ� בני נוער נורמטיביי� בעירונוער"אתיופי� במית

  . בתפוסה מלאה

  

  מת� מגוו� פעילויות 2.6

בני נוער להגיע קבוצות שונות שלספרות עולה החשיבות של מת� מגוו� פעילויות שיוכלו למשו� המ

 & Garrett et al., 2003; Reid(ולאפשר לה� לרכוש מיומנויות שונות ,  על פי תחומי עניי� שוני�למרכזי�

Tremblay, 1994 .(לקידו� מיקודפעילויות יבוא על חשבו� היצע רחב מדי של עולה החשש ש, ע� זאת 

בספרות  , בנוס� למגוו�).(Moore & Zaff, 2002בפרט , ולקידו� בני הנוער, בכלל, מטרות המרכזי�

, י� שוני�כישורי חי לרכוששהפעילויות יהיו משמעותיות ויאפשרו לבני הנוער לכ�  חשיבות מיוחסת

 ,Eccles & Templeton(' אסרטיביות וכד, אישית�תקשורת בי�, ניהול תקציב אישי, ניהול זמ�כגו� 

2004.(   

  

השכלתי וכ� �חינוכי, המרכזי� הוגדרו מלכתחילה כשירותי� שאמורי� לתת מענה כוללני טיפולי

  . וערה� אמורי� לספק מגוו� פעילויות ומעני� לבני הנ, על כ�. מעני� של פנאי

  

רוב בני הנוער דיווחו על הגעה למרכזי� במטרה להשתת� בפעילות מסוימת ולא רק על מנת לבלות ע� 

. אלה משתלבי� ומנצלי� את מגוו� הפעילויות במסגרת המרכזי�ניכר מדיווח בני הנוער כי . חברי�

  . ת שלה� בעבור�דווח על שביעות רצו� גבוהה יחסית של בני הנוער מהפעילויות והרלוונטיו, כ��כמו

  

בני הנוער משתלבי� בעיקר בפעילויות הכוללות סוג , ר ובמונתדא אל שבאב"נמצא כי במית, ע� זאת

ה ומיומנויות וטיפול "חינו� והשכלה במונתדא אל שבאב באמצעות תכנית היל, אחד של מעני�

  ). למטרות טיפוליות( באמצעות פעילויות של פנאי והעשרה ,ר"במית

  

   פעולה להגדלת מגוו� הפעילויות כיווני2.7

, זאת. יש מקו� לתת את הדעת לדרכי היישו� של התפיסה ההוליסטית עליה נשעני� המרכזי� �

  .לאור הקשיי� והחסמי� שעלו בקשר בי� השירותי� השותפי� למרכזי�
אשר יאפשרו לבני , להוסי� פעילויות בתחו� הלימודיעולה צור� ר "במית, באופ� ספציפי יותר �

בעיקר לאור זאת , מאיד�, ולרכוש מיומנויות של עול� העבודה, מחד, ער להשלי� השכלההנו

. העובדה שכמחצית בני הנוער היו ללא מסגרת לימודי� או עבודה בעת הצטרפות� למרכז

לאור הקשיי� עולה צור� לשכלל את המעני� הטיפוליי� והמניעתיי� במונתדא אל שבאב 

  . מחקרבני הנוער המשתתפי� במרכזי� עליה� דווח בשני שלבי הוהחשיפה להתנהגויות סיכו� של 

  

   איכותי וקבוע, בניית צוות עובדי� מקצועי 2.8

מתייחסת בהרחבה לסוגיה של תחלופת העובדי� ע� בני נוער כסוגיה שדורשת תשומת לב הספרות 

 � תפקיד,ת מגיעי� לעבודה מתו� תחושת שליחוהטענה היא שלמרות שרוב העובדי� הללו. מיוחדת

 , בי� היתר,הנובעת, הסיבות לכ� נעוצות בשחיקה מקצועית. בתחלופה גבוהה  קרובותעתי�אופיי� למ
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תגמולי� דלי� וכ� חוסר , ק� משרה מצומצ�יה, מתחושה של חוסר הערכה של הסביבה לתפקיד

   .);Yohalem, 2003 Raley et al., 2005(ע של התפקיד קצ�ִמ

  

 ורוב� בעלי ,תיכונית�לה כי כלל העובדי� במרכזי� הינ� בעלי השכלה עלמדיווח מנהלי המרכזי� ע

רוב� ניסיו� וותק כלשהו בעבודה ע� בני נוער בטווח ל, כ��כמו. השכלה רלוונטית לעבודת� במרכזי�

העובדי� דיווחו על שביעות רצו� גבוהה וסיפוק רב מעבודת� ע� בני הנוער . של בי� שנה לארבע שני�

הנובעת מקשיי� , עלתה אמביוולנטיות ביחס לאופי התפקיד, ע� זאת. עה על חייה�ומיכולת ההשפ

, לכוח האד� המועט, הצוותי� התייחסו לשעות הפעילות הארוכות. בדרישותיו ובתנאי המשרה

להיקפי המשרה המצומצמי� ולחוסר העקביות במימו� המשרות המקשי� על הרגשת הביטחו� במקו� 

  . ולקושי בשמירת תפקיד לאור� זמ�הגורמי� לשחיקה, העבודה

   

 ועל כ� שהכשרה והדרכה יכולות ,הספרות מצביעה על החשיבות של צוות עובדי� קבוע ובעל ניסיו�

הלי עבודה ובניית נ, העלאת קשיי� ודילמות, כמקור ללימוד עמיתי�, להיות דר� להתמודד ע� שחיקה

ציביי� במרכזי� לא אפשרו כינו� של ממצאי המחקר הראו שקשיי� תק,  ע� זאת.ותחזוקת צוות

כ� נוצרו בחלק מהמרכזי� דפוסי� של הכשרה . מקצועי�הכשרה מובנת ומסודרת לצוות הרב

דבר זה אפשר אמנ� להתמודד ע� . דיפרנציאלית לכל אחד מאנשי הצוות בארגו� שבאמצעותו הועסקו

עי� מהקונטקסט הייחודי א� לא אפשר התייחסות לצורכי העובדי� הנוב, מחסור בהכשרה במרכזי�

  . וא� לעתי� יצר הפרדה בי� עובדי� ממסגרות שונות, של המרכז

  

   כיווני פעולה לבניית הצוותי�2.9

לאור . במניעת שחיקה וביצירת יציבות של צוות מנוסה וקבוע, בתמיכה, ישנה חשיבות בהשקעה

נוער  של עבודה ע� בני ומאחר שמדובר במודלי� חדשניי�, האתגרי� בפניה� עומדי� אנשי הצוות

 הכשרה והדרכה יתבבניבהעלאת הכשרת הצוות לראש סדר העדיפות וחשיבות מכרעת ישנה , בסיכו�

הלי עבודה מוסכמי� ויאפשרו לגבש נ, שיתמקדו בתפיסה הכוללנית של המרכזי�, ייחודיי� למרכזי�

  .י�מקצועי�רבוכ� תודעה צוותית בי� בעלי תפקידי� ה

  

   תמיכה רגשית ממבוגר: נער�מבוגרשמעותי מיצירת קשר  2.10

. מסקירת הספרות עולה כי קשר חיובי ע� מבוגרי� הינו מרכיב מרכזי בהצלחה בעבודה ע� בני נוער

� קשיי התנהגות תממ, במחקרי� שוני� קשר זה נמצא כמשפיע לטובה על השגי� לימודיי�

נושא זה . ר� העצמי של בני הנוערהעאת והתנהגויות סיכו� וכ� מעלה את תחושת הביטחו� העצמי ו

, ולנוער שנשר ממסגרות נורמטיביותבכלל הינו בעל חשיבות רבה במיוחד בשירותי� לנוער בסיכו� 

מתאפיינת בניסיונות עבר כושלי� בקשר ע� אנשי מקצוע ומבוגרי� ש אוכלוסייה בפרט מאחר שזו

 ,Jekielek et al., 2002; Moore & Zaff, 2002; Quinn(מחקרי� מצוטטי� אצל  (משמעותיי� אחרי�

1999.(  

  

החשיבות של יצירת קשר חיובי ע� מבוגרי� עולה כאחת המטרות עליה� מושתתי� המרכזי� 

בכל המרכזי� דווח על שביעות רצו� גבוהה . בהתייחס� ליצירת קשר ח� ותומ� ע� עובדי המרכזי�



 

 vii 

 

נמצאו אחוזי� , ע� זאת. נותו לעזורזמינותו ונכו, מיחס הצוות)  ומעלה�90%כ(של רוב בני הנוער 

  . של בני נוער שרואי� בעובדי� כתובת לפנייה בעת משבר או קושי) �80% ל60%בי� (נמוכי� יותר 

  

   כיווני� לפעולה לחיזוק התמיכה הרגשית בבני הנוער במרכזי�2.11

הצביעו על כ� וא� , למרות שאחוזי� גבוהי� יחסית של בני נוער שבעי רצו� מיחס הצוות ומזמינותו

, יש לתת את הדעת לאות� בני נוער, שה� רואי� באנשי הצוות כתובת לפנייה בשעת הצור�

או שה� , שלא הרגישו שיש לה� קשר אישי,  במרכזי� השוני��40% ל20%ששיעוריה� הנעי� בי� 

ר ולחפש דרכי� להגברת האמו� וליצירת קשר משמעותי יות, יכולי� לפנות לעובד במצבי� של קושי

  . ע� חברי צוות המרכז

  

   העצמת בני נוער ושיתופ� בתפקוד השוט� של המרכז 2.12

מעורבות� ללחשיבות הרבה בהעצמת בני נוער ובמת� הזדמנויות לשיתופ� ו הספרות מרבה להתייחס

 ;Reid & Tremblay, 1994; Quinn, 1999; NCFY, 2007 (בתהליכי תכנו� וקבלת החלטות ביחס לתכנית

Perkins & Borden, 2003; .( זה נמצא חשוב לא רק לבני הנוער אלא ג� לארגוני� עצמ� �שיתו

שיתו� זה מאפשר ג� . במאמציה� להתאי� את השירות לצרכי� ולסדרי העדיפויות של בני הנוער

 Villarruel et al., 2003;(דרכי החשיבה של בני הנוער ולקבל רעיונות חדשניי� ומקוריי�  להכיר את

Quon Huber et al., 2003(.  

  

אחוזי� לא מבוטלי� מבי� בני הנוער במרכזי� השוני� מייחסי� חשיבות לשיתופ� בתהליכי קבלת 

העצמת בני הנוער , בנוס�. וא� חשי� כי משתפי� אות� בתהליכי� אלה, החלטות בתו� המרכזי�

  .יפול בה�ובמרבית המרכזי� ה� שותפי� לבניית תכנית הט, נמצאת על סדר היו� בכל המרכזי�

  

בדיקה של שיתו� בפועל של בני נוער בקבלת החלטות ארגוניות במרכזי� העלתה כי רק עירונוער חרט 

עיקרו� זה בא לידי ביטוי . על דגלו את שיתו� הפעולה של בני הנוער בהחלטות ארגוניות ביחס למרכז

לי� במסגרות בהקמת מינהלת המשתלבת בפעילות השוטפת של המרכז ומורכבת מבני נוער הפעי

 בעירונוער נמצא כי כשליש מבני הנוער, למרות הפעילות הענפה של המינהלת, ע� זאת .השונות במרכז

  . שהיה אמור לייצג אות�, לא יודעי� על קיומו של פורו� זה

  

במרכזי מונתדא אל שבאב דיווחו על העצמה שבאה לידי ביטוי בעיקר ביצירת מעורבות בקהילה 

לא בקהילה וא� לא , ר לא נמצאה התייחסות שיטתית לנושא זה"במית. נדבותבאמצעות תכניות הת

  . בקבלת החלטות ארגוניות במרכז

  

   כיווני� לפעולה להעצמת בני הנוער במרכזי�2.13

 . בתו� המרכזי� עצמ� ובקהילהלהעצמת בני נוערהזדמנויות ולמסד מנגנוני� קד� ל צור� יש �

מכיוו� , בנוס�.  הנוער רואי� בשיתופ� בקבלת ההחלטות בעיקר לאור החשיבות הרבה שבני,זאת

תכ� שפעילויות י י,ה� שחוו קשיי� רבי� בחיי,נוער בסיכו�בני  � למרכזי� היני�הנוער המגיעבני ש

 התפיסה כדמויות ו אתריגבי ו,זקקי� לעזרהנ רק כהעצמי התפיסה והדימוי לשינויכאלה יועילו 
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תפות בהחלטות חשובות ורלוונטיות להפעלת המרכזי�  לקהילה וכ� להיות שושיכולות לתרו�

   .ולשיפור�

  

   שיתו� פעולה בי� שירותי� 2.14

שיתו� פעולה ומעורבות של שירותי� באחד מעקרונות הפעולה שהוצגו בסקירת הספרות הוא הצור� 

, ה� להטמעת שירות חדש במער� הקיי� של השירותי� וה� למיסוד של רצ� טיפולי, שוני� בקהילה

ת של צורכי הילד ורווחתו תו� לקיחת אחריות משותפת של המסגרות מקצועי�רבה כוללנית י ראיתו�

 ,Reid & Tremblay, 1994; Walsh et al., 1999; Eccles & Templeton, 2004; Martin & Halperin(השונות 

2000; MacLellan, 2000.(  

  

מושתתת על רעיו� של  הקמת המרכזי�ש למרות עולה כי, מדיווח אנשי שירותי� ועובדי המרכזי�

 נוצרו קשיי� וחסמי� שהובילו לקשיי� במת� מענה במכלול של בפועל ,שיתו� פעולה בי� שירותי�

שלא ראה צור� להקי� מרחב , ר נובע מהחלטת משרד החינו�"היעדר מרחב הלמידה במית .תחומי�

המחסור במעני� , דא אל שבאבבמרכזי מונת. במרכז היות שקיימי� מרכזי למידה אחרי� בחיפה

תשלו� שכר� של העובדי� הסוציאליי� שהוביל בסופו של דבר �טיפוליי� ומניעתיי� נבע מאי

  . לפיטוריה� במהל� תקופת המחקר

  

מהממצאי� . היבט נוס� של רצ� טיפולי הוא הבטחת המשכיות הטיפול לאחר סיו� הטיפול במרכז

ממשיכי� להיות מטופלי� בשירותי� , במרכזי� יקרובלא כבר שעולה שרק חלק קט� מבני הנוער 

למרות . ר דיווחו כי ה� נמצאי� בקשר ע� שירות מסוי�" מבני הנוער במית44%, כ�. שוני� בקהילה

מדוע אחוז גדול , ר"לאור מצב� הקשה של בני הנוער במית, עולה השאלה, שמדובר באחוז לא מבוטל

במרכזי מונתדא אל . שירותי� לאחר סיו� הטיפול במרכזיותר של בני נוער אינ� נמצאי� בקשר ע� ה

מכיוו� שרוב . שבאב א� לא נער אחד נמצא בקשר ע� שירותי� אחרי� לאחר סיו� הטיפול במרכזי�

, ממצא זה עשוי להצביע על קושי במת� שירותי� לבני נוער בוגרי�,  ומעלה18בני הנוער האלה ה� בני 

שר אחוזי� מבני הנוער בעירונוער דיווחו על קשר כלשהו ע� ע�תשעה. בפרט, ובמגזר הערבי, בכלל

א� קשה להערי� א� אחוז זה גבוה או נמו� לאור האוכלוסייה המגוונת שמשתתפת , שירות מסוי�

  . במרכז

  

  ליישו� שיתו� פעולה בי� שירותי�כיווני� לפעולה  2.15

יטת� והמש� טיפול של בני תו� בחינה ומעקב אחר קל, יש צור� למסד את נושא המשכיות הטיפול �

  . נוער בשירותי� אחרי�

  

  שינויי� שחלו בחיי בני הנוער בי� שלבי המחקר 2.16

המחקר בח� לא רק את שביעות רצונ� של בני הנוער מהמרכזי� אלא ג� את תרומת המרכזי� למצב� 

בהתנהגויות נערכה השוואה של העיסוק העיקרי של בני הנוער ומעורבות� , לש� כ�. האישי ולרווחת�
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.בקרב בני נוער שהיה לגביה� מידע בשני שלבי המחקר, סיכו� בי� שני שלבי המחקר
1

בהיעדר ,  ע� זאת

  .קבוצת ביקורת לא נית� לייחס שינויי� אלה להשתתפות בתכנית

  

על עלייה , ר באחוז בני הנוער המנותקי�"הממצאי� מצביעי� על ירידה משמעותית שחלה במית

ממצאי� אלה הולמי� את . וער הלומדי� ושל אלה המשלבי� לימודי� ועבודהבשיעור� של בני הנ

מטרותיו של המרכז בהפחתת הנתק שבני הנוער חווי� והגברת השילוב במסגרות של לימודי� או 

במרכזי מונתדא אל שבאב חלה אומנ� עלייה מתונה באחוז בני הנוער העובדי� לעומת אלה . עבודה

ית� לשיי� שינוי זה לסיו� הלימודי� או לסיו� הזכאות שלה� ללמידה הלומדי� א� ברוב המקרי� נ

  . ה"בתכנית היל

  

ר חלה ירידה בי� שני שלבי המחקר באחוז בני הנוער שמשתמשי� "עוד עולה מהממצאי� שבמית

. ובמרכזי מונתדא אל שבאב ניכרה ירידה באחוז בני הנוער שחווי� קשיי הסתגלות למסגרת, בסמי�

�ע� או (המודלי� חלה ירידה משמעותית באחוז בני הנוער המעורבי� בהתנהגות פלילית בשני , בנוס

וכ� באחוז בני הנוער שניסו , )מעורבות באירוע עברייני ושוטטות ע� חבורות רחוב, בלי תיק במשטרה

, בעיקר במעורבות בהתנהגות פלילית ושוטטות, השיפור המשמעותי במצב� של בני הנוער. להתאבד

שמעצ� טיב� הציעו לבני הנוער אלטרנטיבה ,  הנראה תרומתה של ההשתתפות במרכזי�היא ככל

  . לשוטטות ברחובות

  

                                                   
בשל קושי בזיהוי , לא נית� היה לבדוק שינויי� אלה בחייה� של בני נוער שהשתתפו בפעילויות בעירונוער   1

הסכמה מצד המרכז לתת פרטי� מזהי� על בני �הסיבה לכ� היא אי. ני שלבי המחקרבני הנוער שרואיינו בש
 בני 26כ� נית� היה להתאי� רק . נוער בשלב הראשו� שיאפשרו שחזור המידע והתאמתו בי� שני השלבי�

 .מספר מועט על מנת להסיק ממנו מסקנות לגבי שינויי� במצב� של בני הנוער במרכז, נוער
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