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  מחקר תמצית

  מבוא
לבני נוער יוצאי  הכלולותהנה חלק ממגוון התכניות  שימוש בסמים ובאלכוהולהתכנית למניעת ה

בשיתוף " אפשר"ידי עמותת -התכנית מופעלת על. פרויקט הלאומי של עולי אתיופיהבאתיופיה 

המשרד לקליטת , הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה

  . והשירותים החברתיים יה ומשרד הרווחהיעלה

ב "עד י' ית הוקמה כתכנית רגישת תרבות המיועדת לבני נוער יוצאי אתיופיה בכיתות זהתכנ

קיימים דפוסי התנהגות  אלההתכנית התגבשה מתוך ההבנה כי בקרב חלק מבני הנוער . ולהוריהם

במטרה למנוע  .לשימוש בסמים - ובמידה מועטה יותר, שליליים הקשורים לשתיית אלכוהול

של חיזוק התפיסה העצמית ותחושת המסוגלות של בני הנוער ופועלת להתכנית  ,מסוג זהת יוהתנהגו

בשימוש שידע על ההשפעות והסכנות הקניית לצד  ,ילדיהםלחיזוק הקשר בין ההורים להוריהם ו

יגביר את כושר הנחת היסוד בתכנית היא כי חיזוק הכוח הפנימי של בני הנוער  .אלכוהולבבסמים ו

מפעילה התכנית קבוצות קטנות  ,לצורך כך. אלכוהולבשימוש בסמים ו בהם, לחציםעמידתם בפני 

שני מנחים . מפגשים 25-המתכנסות לכ ,19-12גילאי יוצאי אתיופיה בני נוער של ) משתתפים 14-10(

, סמיםבמטעם התכנית מעבירים לבני הנוער תכנים מגוונים בנושאים הקשורים לשימוש באלכוהול ו

מעבירים מנחי התכנית מספר  ,במקביל. קשר בינם ובין הוריהםחיזוק השית ולמסוגלות אילהעצמה ול

  . הוריהםלכשלושה מפגשים משותפים לבני הנוער וומפגשים גם להורי בני הנוער 

 ההתרחב 2008עד שנת  .שונים יישוביםקבוצות בחמישה  חמשב 2005התכנית החלה לפעול בשנת 

במהלך שנות . ברחבי הארץ יישובים עשריםשונות פעלו בקבוצות  26: באופן משמעותיהפעלתה 

  . המנחים ם שלאת דרך עבודתהמתוות הפעלת התכנית התבססו דרכי הפעולה והתפיסות 

. ק הפעלת התכנית ולשמש בסיס להמשך פיתוחהוזילחלספק משוב  הייתההערכה המטרת מחקר 

  :במספר נושאיםעסק  המחקר

  בתכנית המאפיינים של בני הנוער המשתתפים .1

 מועברים במסגרת התכניתהתכנים ה .2
 מידת שביעות הרצון ותרומות התכנית בעיני המשתתפים .3
 הקשיים הכרוכים בביצוע התכנית וההצעות לשיפורה .4

  המחקר שיטות
איסוף המידע הכמותי כלל . נאסף מידע כמותי ואיכותני ,לצורך קבלת תשובות לשאלות המחקר

 211מילאו את השאלון  ,סך הכולב .בני הנוער שהשתתפו בתכניתשאלונים למילוי עצמי שהועברו לכל 

רואיינו המנחים  :קבוצות שונות חמשנאסף מידע איכותני מ, כמו כן. )ענותיה 85%(בני נוער 

במפגשים תצפיות נערכו  ,בנוסף לכך. בני נוער ואמהות המשתתפים בתכניתוהמפעילים את התכנית 

  . המנחיםכתבו ש הקבוצות מפגשי ם שלהיגוי ונקראו סיכומי ועדותשל 

i  



 

   מאפייני המשתתפים
 ,בממוצע .בני נוער 14-10-אלכוהול משתתפים כבבכל קבוצה בתכנית למניעת השימוש בסמים ו

 עשריםבני נוער ב 250-כ 2008השתתפו בתכנית בשנת  ,סך הכולב. בני נוער תשעהמגיעים לכל מפגש כ

הגיל הממוצע של בני ו, )ב"עד י' כיתות ז( 19-12 התכנית מיועדת לבני נוער גילאי. שונים בארץ יישובים

בנים , המשתתפים בתכנית הם ילידי הארץ) 71%(רוב בני הנוער . 15.5הנוער המשתתפים בתכנית הוא 

רוב משתתפי התכנית . זו השנה השנייה בתכנית, בעיקר בנות, מבני הנוער 16%-ל. עור דומהיובנות בש

נשרו אחוז אחד מהם ו, ב"סיימו השנה את לימודיהם בכיתה י 10%, ת ספריתלמידים בב הנם) 89%(

  . מלימודיהם

נמוך  ,בפרט המשתתפים בתכנית שלו ,יוצאי אתיופיה בכלל כלכלי של בני הנוער-החברתימצב ה

) 47%(המשתתפים בתכנית כמחצית בני הנוער  .השוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בארץבמיוחד ב

  . ילדים ויותר ארבעהיש ) 89%(וברוב המשפחות , דיווחו כי במשפחותיהם אין מפרנס

הם , עם זאת. רוב בני הנוער שהצטרפו לתכנית זוהו בידי אנשי מקצוע העובדים עמם כמצויים בסיכון

נבחנו  .רצף הסיכון ואינם עושים שימוש מופרז באלכוהול או מכורים לסמים אינם נמצאים בקצה

עולה מהדיווחים . הםהרגלי השתייה של -אחת מהן , של המשתתפים בתכנית מספר התנהגויות סיכון

נראה כי תופעת שתיית האלכוהול רווחת  .לפחות פעם אחת עד מצב של שיכרותאלכוהול שתו  39%כי 

 17%, בנוסף. יש חשיבות רבה לפעילות המניעה שמקיימת התכניתעל כן ו, בקרב בני הנוער

מהלך שהוא למעשה , מהמשתתפים בתכנית ציינו כי שתו אלכוהול עד כדי שכרות בחודש האחרון

  . החודש האחרון להשתתפותם בתכנית

  התכניות של התוכן תחומי
נעות  םוסביב, הציבה לעצמהלתכנית שלושה תחומי תוכן מרכזיים המקבילים ליעדים שהתכנית 

  :הפעילויות השונות

להם במידה סיפקה חשים כי התכנית ) 84%(רוב בני הנוער  - ידע בנושא סמים ואלכוהול הקניית 

וכי התכנית הביאה לשינוי בדפוסי ההתנהגות הקשורים , אלכוהול וסמיםלגבי רבה מידע חדש 

) 5%(רק בודדים . ידה רבה או רבה מאודרוב בני הנוער ציינו תרומה זו במ. לשימוש באלכוהול

את חשיבות המענה  יםמחזקממצאים אלה . הם לא היו זקוקים למידע בנושא, לתחושתם ,ציינו כי

 .שנותנת התכנית לצורך של בני הנוער בקבלת מידע בנושא

מתוך התפיסה , המרכזי ביותר בהפעלת התכנית זה הנותחום  - העצמה והגברת מסוגלות אישית 

בעיני בני . תפיסות שליליותשל של הערכה עצמית נמוכה ותסמין  נוִה סמים במוש באלכוהול וכי שי

מבני  80%, לדוגמה. שלהםהעצמיות התכנית הביאה לשינויים משמעותיים בתפיסות , הנוער

ציינו כי התכנית חיזקה  79%, הנוער ציינו כי התכנית עזרה להם להבין דברים חדשים על עצמם

ציינו כי התכנית עזרה להם להבין מה הם ירצו  70%-שלהם לעמוד בלחץ חברתי ואת היכולות 

  .רוב בני הנוער ציינו תרומה רבה או רבה מאוד, בכל הנושאים הללו .לעשות בעתיד

הורים ההתכנית משקיעה משאבים רבים בעבודה עם  - הוריהםלחיזוק הקשר בין בני הנוער  

פחות ממחצית בני . ניהםמנת לחזק את הקשר בי-עליהם לבני הנוער ולהורובמפגשים משותפים 
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  התכניות מאפייני
 93%( מהם אכפת למנחים כי ,בתכנית למנחים רבה הערכה עולה כי הם חשים הנוער בני תשובותמ 

כי המנחים מקשיבים להם ומסייעים להם בפתרון בעיות ו) "במידה רבה"דירגו זאת הנוער  מבני

  . יומיות-יום

 ,אמהותיהםשל צרכים של בני הנוער והכי היא עונה על ונראה  ,נקודות חוזק רבותניכרות לתכנית  

ניכר כי  ,כמו כן. לחלוק חוויות ולשוחח על קשייםן הזדמנות שייתכמו הצורך במפגש עם עמיתים 

חשים שהם לומדים בתכנית דברים חדשים ומגוונים  הם ;התכנית מעוררת עניין בקרב בני הנוער

תרומות בני הנוער נשאלו לגבי . יות התכניתווהם נהנים מפעיל ;חייהםלהקשורים לעולמם ו

דבר , אלהעזרה בתחומים לכלל נזקקו וחו כי הם לא בודדים בלבד דיו .בתחומים שוניםהתכנית 

  .  םהרכיוצמענה ל ספקיכולת התכנית לעל גם הוא מצביע ה

 השתתפותם של  חיזוקבלצורך חסות ימתיהצעות המפעילי התכנית ומשתתפיה העלו  ,הצד אלב 

, בניית מערך מובנה להתמודדות עם איחוריםל ,וכן ;מעורבותם הגברתובתכנית ההורים 

יחסות ההצעות לצורך ימת, כמו כן. בתכניתשל בני הנוער המשתתפים  היעדרויות ובעיות משמעת

עקב שעלה וספת מפגשים תולצורך ב, ש לחופשת הקיץוכך שלא תגל ,בשינוי זמני הפעלת התכנית

בני הנוער . השנה השנייה בתכנית הימבני הנוער זו 16%-ל. התחושה כי התהליך טרם הושלם

והעמקת התכנים , הקבוצה לשנה נוספתמפגשי והמנחים בקבוצות אלו ציינו לחיוב את המשכת 

  . שבהם עסקה התכנית

מרכז הנוער של ב פעלאם היא תו ,ליתרונות שיכולים להיות לתכנית התייחסותעלתה , בנוסף 

. פשר מסגרת מובנית לפעילויות התכניתדבר שיא, ביישובהפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה 

מיועדות לבני נוער אשר תכניות שונות  שלחפיפה בתכנים של תחושה בעקבות גם צעה זו עלתה ה

בצע חפיפה להצורך למנוע חפיפה או לחילופין עלה וכך . הפועלות ביישובהוריהם ליוצא אתיופיה ו

  .  ניהןביתיאום הפעולה ושיתוף התוך חיזוק , בין התכניות מושכלת

  לדיון סוגיות
מתוך ממצאי המחקר שנאספו בשאלונים ובראיונות עלו מספר סוגיות עקרוניות שיש מקום לדון בהן 

  :במסגרת התכנית

לשנה נוספת או אותם בני נוער  למעןתכנית  באותההאם להעמיק , נתן תקציב מוגבליבה 

 ?ביישובלהרחיבה לבני נוער נוספים 
וכי יש צורך בהמשך , אחד האתגרים שצוינו היה התחושה כי התכנית נקטעת באיבה, מצד אחד

כי שנה שנייה בתכנית הנה המשך מוצלח עולה מהראיונות , זאת ועוד. התכנית לשנה נוספת

גם בהיקף הניתן , תרומתה של התכנית תניכר, אחר מצד. ומתבקש למסיימי השנה הראשונה

  . ף בני נוער נוספים לתכנית ולהגדיל בכך את מעגל הנתרמים ממנהאולי עדיף לחשו ;כיום
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 ?האם לפעול בצורה מכוונת להבאת אבות לתכנית 
נשאלת  ,כךפיל. ורק במקרים מעטים מגיעים גם אבות, אמהותהמקרים משתתפות בתכנית הרוב ב

להגיע יחלו אם , כמו כן. אבות להשתתף בתכנית תלהבא ןהשאלה האם יש מקום לפעול במכוו

אמהות או ללאבות ו ם נפרדיםיש מקום לבחון האם יש לקיים מפגשי, אבות רבים יותר לתכנית

הבדל בדינמיקה הקבוצתית אשר תתפתח במקרה של מפגשים הלאור , זאת . מפגשים משותפים

  .נפרדים או מעורבים

 ?נם יוצאי אתיופיהם בני נוער שאיגמשלבות ההאם יש מקום לבצע גם פעילויות  
זרות בחברה הישראלית הותחושת הדימוי השלילי בכל הקבוצות שלקחו חלק במחקר עלו נושא 

בחברה  יםאתיופיה החי יער יוצאונשל בני ושאלת הגדרת הזהות , של בני הנוער יוצאי אתיופיה

ם פעילויות עם בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה בנוסף לפעילויות ייש מקום לקיש ייתכן. הישראלית

וחיזוק מקומם של בני הנוער יוצאי אתיופיה , כחלק מתהליך ההעצמה ובניית הזהות, תהתכני

  . בתוך מערך החברה הישראלית

והם משמשים בסיס לדיונים , ממצאי המחקר הוצגו בפני המעורבים בהפעלת התכנית ובמימונה

  .משמעותיים על שיפור התכנית והמשך הפעלתה ברחבי הארץ

  .די הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיהי-המחקר הוזמן ומומן על
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. Error! Bookmark not defined.  4  ......................................................................  יתפעילויות בתכנ

 Error! Bookmark not defined.  4.1  .......................................................................  נקודות חוזק

 Error! Bookmark not defined.  4.2  ........................................................  הצעות לשינוי או שיפור

. Error! Bookmark not defined.  5  ..................................  מות התכנית בעיני בני הנוער והאמהותתרו

 Error! Bookmark not defined.  5.1  ..................................................  ידע בנושא סמים ואלכוהול

 Error! Bookmark not defined.  5.2  ............................העצמה והגברת תפיסת המסוגלות האישית

 Error! Bookmark not defined.  5.3  ...........................  תרומת התכנית לקשר בין הילדים להוריהם

 Error! Bookmark not defined.  5.4  ............................  תרומת התכנית למשתתפים בה שנה שנייה

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................  רשימת מקורות
 
  

  ותרשימים רשימת לוחות
 !ERROR  .....  מין לפי, בקרבם אלכוהול שתיית מאפייני על לתכנית המגיעים הנוער בני דיווח: 1 לוח

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 
 !ERROR  ......  2008-2006 השנים בין ובאלכוהול בסמים השימוש למניעת התכנית פריסת: 1 תרשים

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT  ..  הנוער בני דיווח לפי, בה למשתתפים התכנית תרומת: 2 תרשים
DEFINED.  
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