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  תקציר
  

 לבני נוער בעלי קשיים מיועדותהיומיות חינוכיות -שיקומיות-הן מסגרות טיפוליותמסגרות המפתן 

-לרבות בתי(שאינם יכולים להסתגל למערכת החינוך הרגילה , ולימודיים חברתיים, רגשיים, משפחתיים

לימודים וחיי , עבודהמסגרת המפתן מכוונת לאפשר לחניכים התנסות חיובית ב. )הספר הטכנולוגיים

באופן שיאפשר להם בהמשך , אישיים- וחיזוק מיומנויות וכישורים ביןלמידת הרגלי עבודה, חברה

. ממצאים של מחקר מעקב אחר חניכי מפתנים, לראשונה, דוח זה מביא. להשתלב במסגרות נורמטיביות

 פורסמווממצאיו , 1996-1994המחקר מהווה המשך למחקר הערכה על מערכת המפתנים שנערך בשנים 

שבמסגרת ,  צעירים שהתחנכו במפתנים306עוקב אחר , 2001- בהמחקר הנוכחי שנערך .1998בשנת 

מהווה המחקר הנוכחי נדבך , בכך. המחקר הקודם נאסף עליהם מידע במהלך תקופת שהותם במפתן

ם במסגרתם לבני היכול לשמש בסיס לשיפור המענים הניתני, נוסף למאגר המידע על אודות המפתנים

   .הנוער

  

את מסלול חייהם בשנים לאחר , ם לגבי תקופת השהות במפתן המפתניהמחקר בוחן את תפיסת יוצאי

בתחומים המהווים יעדים , מספר שנים לאחר היציאה מהמפתן,  בזמן המחקרואת מצבםעזיבת המפתן 

; ן ותרומתה לחייהםנבדקה תפיסתם של היוצאים לגבי חוויית השהייה במפת. להתערבות המפתן

, האופן בו השתלבו בהמשך במסגרות לימודים; )סיום מסגרת והשגת תעודות(הישגיהם במסגרת המפתן 

קבלת , משפחה, בתחומים של תעסוקה, איוןימצבם בעת הר; והישגיהם במסגרות אלו, תעסוקה וצבא

יוצאים בתקופה שמאז  הקשר בין הישגיהם של הנבדק,  לסיכום.חברתיה ם ממצבנםעזרה ושביעות רצו

, גילם כיום, נסיבות עזיבתם את המפתן(עזיבת המפתן ומצבם כיום לבין מאפיינים שונים שלהם 

  ).תפקודם בעת השהות במפתן ועוד

  

 306במחקר השתתפו . עיקר המידע נאסף באמצעות שאלון טלפוני בעזרתו רואיינו יוצאי המפתנים

.  חניכים שנכללו במחקר הקודם509 מתוך 60%-הווים כהמ, ידי צוותי המפתנים-יוצאים שאותרו על

מחדדים סוגיות מרכזיות ראיונות אלה .  מיוצאי המפתנים20נערכו ראיונות עומק פתוחים עם , בנוסף

כמו  ,ומאפשרים הבנה מעמיקה יותר על האופן בו תופסים היוצאים את המפתנים ואת תרומתם לחייהם

  . ם אלו עם הגיעם לבגרותגם את האתגרים העומדים בפני צעירי

  

הם עזבו את . 25-23ועוד כרבע בגיל , 22-19מהיוצאים היו בגיל ) 68% (יםשליש-כשני, בעת ביצוע המחקר

 שנים לפני מועד ביצוע 6 עד 4 מהם עזבו 70%( שנים לפני מועד ביצוע המחקר 8המפתנים שנתיים עד 

  ). המחקר

  

עם זאת למחקר מספר . בני נוער בסיכוןערכו בארץ על  אחד ממחקרי המעקב היחידים שנמחקר זה הוא

 :מגבלות
 לא ,סיכון ובקרב כלל המערכת המקצועית העוסקת בטיפול בבני נוער ב,בפרט, במערכת המפתנים. 1

מבוגרים צעירים בעלי רקע אישי ומשפחתי לגבי מצבם הרצוי של  ציפיות קיימת הגדרה מוסכמת של



  ii

זו מקשה על בחינת מצבם ועל היכולת להגדיר האם המפתנים הצליחו בהירות -אי. כשל יוצאי המפתנים

  . של היוצאיםגיהםמדדים לבחינת הישלצורך המחקר הוגדרו מספר . בהשגת יעדיהם

ביקרו ש,  צעירים בעלי מאפיינים דומים לאלה של יוצאי המפתנים-במחקר לא נכללה קבוצת ביקורת . 2

המחקר לא מאפשר לומר האם , לכן. גרת בתקופת נעוריהםבמסגרות אחרות או שהיו מנותקים מכל מס

  . מצבם של היוצאים טוב יותר לעומת מצבם של צעירים דומים שלא ביקרו במפתן

מבדיקת .  מבני הנוער ששהו במפתנים בתקופת המחקר הראשון60%-במסגרת המחקר רואיינו כ. 3

מצבם של היוצאים שלא רואיינו , ממוצעבמאפייניהם של המרואיינים לעומת אלו שלא רואיינו עולה כי 

עשויה לגרום להטיה זו  עובדה .היה בעייתי יותר בעת שהותם במפתן ממצבם של היוצאים שרואיינו

מכיוון שקבוצת המרואיינים אינה מייצגת באופן מלא את אותם יוצאים , כלומר. מסוימת בממצאים

בי מצבם של יוצאי המפתנים עשויה להיות התמונה שתצטייר לג, שמצבם בתקופת המפתן היה פחות טוב

  . טובה יותר מזו שהייתה מתקבלת אילו היה ניתן לכלול במחקר את כלל היוצאים

  

  . להלן תקציר ממצאי המחקר והסוגיות העולות מהם

  

 תקופת המפתן .1
  ת הביקור במפתןי חווי1.1

כך שרוב בני הנוער  מעידים על  והראיונות שנערכו במסגרת המחקר הנוכחיממצאי המחקר הקודם

, על רקע זה. מגיעים למפתנים לאחר שחוו כישלונות וקשיים במסגרות החינוכיות הקודמות בהן למדו

שנתיים ויותר מעידה על כך במשך במפתן ביקרו המרואיינים במחקר  מיםשליש-שנישהעובדה 

סגרות חינוכיות  שאינם יכולים להסתגל למיציבה לבני נוערייעודם כמסגרת  שהמפתנים ממלאים את

 דיווחו על שביעות 80%-וכ, שלישים מהנשאלים ציינו שהם מאוד מרוצים שלמדו במפתן-שני. רגילות

לדיווחים בהשוואה , אחוזים אלה גבוהים במידה משמעותית. רצון גבוהה מיחסיהם עם צוות המפתן

 וסיכון בקרב תלמידי בסקר שבדק התנהגויות בריאות, הלדוגמ (במחקרים על מסגרות לימודיות רגילות

שהם חשים '  מהבנות בכיתות י42%- מהבנים ו45%א בכלל מערכת החינוך בישראל דיווחו "י-'כיתות ו

שהתמקדו מאחוזי שביעות רצון שנמצאו במחקרים , ואף גבוהים, ודומים, )שצוות המורים מתעניין בהם

תייחסות הצוות החינוכי שיפור הבתכניות מיוחדות לתלמידים חלשים שאחת ממטרותיהן הייתה 

בראיונות הפתוחים מציינים  ). במחקרים שונים שנערכו במסגרות שונות52%-74% (לתלמידים

ואת , את התחושה שקיבלו אותם והאמינו ביכולותיהם, המרואיינים את התמיכה שנתן להם הצוות

   .העובדה שהמפתן תרם להם בחיזוק נורמות התנהגות חיוביות

  

חלק : ידי המרואיינים כראוי לשיפור- הייתה אחד התחומים שצוינו עלרמת המשמעת במפתן

וכלפי כאלה שאינם מגיעים , במפתן קיימת יד רכה מדי כלפי בני נוער מתפרעיםשמהמרואיינים טענו 

מרואיינים אחרים הביעו הערכה , עם זאת. יש צורך לשים לחניכים יותר גבולותשו, בקביעות ללימודים

  .  בצד הדגש המושם על נורמות התנהגות נכונות, כלפי התנהגויות שונות של חניכיםלסובלנות הקיימת 
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  הסדנאות וההישגים הלימודיים עם היציאה  ו שביעות הרצון מהלימודים1.2

מרבית חניכי המפתנים מגיעים אליהם עם עבר של כישלונות לימודיים ועם פערים גדולים במיומנויות 

מערכת המפתנים ). רבע אף מוגדרים כבעלי אינטליגנציה גבולית או פיגור קלכ(יסוד בהשוואה לבני גילם 

באמצעות הסביבה התומכת , שמה לה מטרה לאפשר לכל חניך לממש את הפוטנציאל הלימודי שלו

אישיות והלימודיות ובעזרת הפעילות בסדנאות והלימודים -חיזוק המיומנויות הבין, שמעניק המפתן

ולגבי , נשאלו לגבי שביעות רצונם מהפעילות בסדנאות ומהלימודים העיונייםהמרואיינים . העיוניים

  .התעודות אותן השיגו במהלך השהות במפתן

  

בראיונות הפתוחים . מרוצים מהסדנאות בהן השתתפו, בנים ובנות, )80%-למעלה מ(רוב היוצאים 

ם להתפתח ולבטא את פשרו לההיוצאים מביעים תחושה כי הסדנאות היו מקום בו קיבלו אותם וִא

  .יכולותיהם

  

למעלה ממחצית הנשאלים דיווחו כי הם  -גם מידת שביעות הרצון מהלימודים העיוניים גבוהה למדי 

השגת -ואת אי, חלק ניכר מהמרואיינים ציינו את רמת הלימודים הנמוכה, עם זאת .מאוד שבעי רצון

אחוזים ניכרים דיווחו על כך שהם  ו;כסיבות מרכזיות לחוסר שביעות רצונם מהמפתן, התעודות

או שלא למדו לקראת השגת , )כגון אנגלית ומחשבים(מצטערים שלא למדו מקצועות עיוניים נוספים 

מציינים כי כיום הם מבינים טוב יותר בראיונות הפתוחים המרואיינים . תעודת מקצוע או תעודת בגרות

  .את חשיבות הלימודים וההשכלה להתקדמות בחיים

  
, כשליש קיבלו תעודת מקצוע חיצונית. ש היוצאים דיווחו כי לא קיבלו כל תעודה עם עזיבת המפתןכשלי

,  שסיימו לפני כןמית מו ומעלה קיבלו יותר תעוד17היוצאים בגיל .  רק תעודת סיום פנימית-וכשליש 

  .ואחוז הבנות שיצאו מהמפתן עם תעודה גבוה יותר מאחוז הבנים

  

  היציאה מהמפתן 1.3

 ועזבו קרוב לגיל זה או אף 18 מבין המרואיינים השלימו תקופת לימודים במפתן עד גיל יםישים אחוזחמ

,  לפחות17מבין הבנות שהו במפתן עד גיל שישים ושלושה אחוזים  .17 עזבו לפני גיל 50% ;לאחר מכן

  .ות עשו זאת בניגוד לדעת הצו17כשליש העוזבים לפני גיל .  בלבד מבין הבנים34%לעומת 

  

הם חשים שההחלטה לעזוב הייתה , במבט לאחור, נשאלו האם כיום, העוזבים לפני תום המסלול במפתן

מתחרטים על ציינו שהם  37%- חשים שהחלטתם הייתה נכונה ו)59%(שלישים -קרוב לשני. נכונה

  . )משמעי-השאר לא יכלו לענות באופן חד(לעזוב החלטה ה

  

 .המפתן עזיבתסיוע בקבלת ההחלטה מה לעשות לאחר חו כי קיבלו הנשאלים דיוו) 39%(למעלה משליש 

בעיקר , חלקם חשים כי נזקקו לסיוע נוסף.  מהמרואיינים דיווחו שלא קיבלו כל סיוע עם עזיבתם60%-כ

   .בתחום ההכוונה למקומות עבודה ולמסגרות לימודים
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  עבודה וצבא, לימודים: לאחר היציאה מהמפתןהשתלבות במסגרות נורמטיביות . 2
   

   לימודים2.1

מיד לאחר העזיבה  (היוצאים המשיכו ללמוד במסגרת כלשהי בשנים שלאחר עזיבת המפתן) 35%(כשליש 

או (שלישים קיבלו -וכשני,  מהם השלימו את הלימודים במסגרת אליה עברו60%-כ. )או מאוחר יותר

 80%-קרוב ל. ות השלמת שנות לימודתעודות סיום ותעוד, בעיקר תעודות מקצוע, תעודות)  לקבלעמדו

אך כשליש מהם , מהלומדים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהלימודים לאחר היציאה מהמפתן

, קשיי הסתגלות והתנהגות, שהבולטים בהם הם קשיים עם החומר העיוני, מדווחים על קשיים שונים

  .וקושי עם מספר השעות והעומס

  

אחוז הממשיכים , 18 בקרב היוצאים שעזבו את המפתן קרוב לגיל .הלומדים מתחלקים לשתי קבוצות

  .ורובם למדו במסגרות מוגנות או בקורסים מקצועיים, )23%(ללמוד במסגרות נוספות נמוך יותר 

  

. ללמוד לאחר היציאה מהמפתןהמשיכו  )41%(אחוז גבוה יותר , )17לפני גיל (מבין היוצאים בגיל צעיר 

ואחרים , השלימו יחידות בגרות) המהווים פחות מאחוז מכלל היוצאים( צעיר חלק קטן מהיוצאים בגיל

 מכלל 8%-המהווים כ, צעיר מהיוצאים בגיל 14%-כ(קבוצה קטנה . קיבלו תעודות גמר או תעודות מקצוע

ספר -ספר תיכון מקיף או בית- בית- עברו ללמוד במסגרות ברמה לימודית גבוהה יותר )היוצאים

סיימו את )  מכלל היוצאים3%-המהווים כ,  מהיוצאים בגיל זה6%-כ (מחציתםת מפחוו, טכנולוגי

   .המסגרת אליה עברו
  

היוצאים באים מקרב , והמסיימים מסגרות אלו" נורמטיביות"רוב העוברים ללמוד במסגרות , ככלל

ניכים כי צוותי המפתנים יודעים לזהות את אותם ח, אם כן, נראה. שעזבו את המפתן בהסכמת הצוות

ואלו גם התלמידים שרמת המיומנויות הבסיסיות שלהם , שמסוגלים להצליח במסגרות נורמטיביות

) 60%-כ(חלק ניכר , עם זאת. ידי הצוותים כגבוהות יחסית לאחרים-והתנהגותם הלימודית מוערכות על

ליחים אינם מצ)  שעזבו בהסכמת הצוותהגם בקרב אל" (נורמטיביות"מהעוברים למסגרות לימודים 

 50%רק ( שעברו למסגרות מוגנות יותר הוהם פחות שבעי רצון מהמסגרת מאשר אל, לסיים את המסגרת

 כלל אינם מרוצים לעומת 29%-ו, אחרות שלמדו במסגרות לימוד האל בקרב 86%לעומת , דומרוצים מא

  ). שלמדו במסגרות אחרותה בקרב אל5%

  
   עבודה2.2

) 87%(רוב היוצאים . הוא הרגלי עבודה תקינים, ם בקרב חניכיואחד התחומים אותם המפתן מנסה לקד

ועבדו במקומות עבודה , היו שכירים) 92%(רובם הגדול של העובדים . עבדו מאז עזבו את המפתן

אחוז לא מבוטל מבין היוצאים . כגון מרכזי שיקום, רק מעטים עבדו במקומות עבודה מוגנים. פרטיים

 בין חצי 14%-ו, וצאים דיווחו שעבדו באופן קבוע מעל שנה באותו מקום כרבע הי:הראו התמדה בעבודה

לא עבדו באף מקום עבודה ) 5%(ואחוז קטן יחסית , חמישית עבדו עד חצי שנה באותו מקום, שנה לשנה

  .יותר מחודש
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ורק מעטים קיבלו , הגיעו לעבודתם הראשונה בכוחות עצמם או בסיוע בן משפחהשרוב העובדים דיווחו 

תמיכה קבלת מהראיונות הפתוחים עולה בבירור הצורך של העובדים ב. כוונה מגורם טיפולי מקצועיה

מעסיק "של חלקם תיארו דמות .  על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות תעסוקה ולהתמיד בהןועידוד

  . שסייע להם בתהליך זה" תומך

  

  שירות לאומי/ צבא2.3

כשליש הבנים ששירתו .  התגייסו לצבא או לשירות לאומיהבנות) 21%(הבנים וכחמישית ) 47%(כמחצית 

 קרוב למחצית .חצי שנהפחות מרבע שירתו וסיימו שלוש שנות שירות ) בניםהכלל  מ10%-המהווים כ(

  . אך כשליש שירתו פחות מחצי שנה,  חודשים ומעלה20שירתו )  מכלל הבנות7%(ששירתו הבנות 

  

ארבעים ושמונה . ם ציינו שלא היו להם קשיים בשירותמשרתי/ ששירתוממי) 52%(למעלה ממחצית 

והמרחק משפחתיים קשיים , שהעיקריים שבהם הם קושי בקבלת סמכות, ציינו קשיים שוניםאחוזים 

קשיי ההסתגלות למסגרת היו גם הסיבה . התנאים הפיזיים וחוסר שביעות רצון מהשיבוץ, מהבית

הסיבה השנייה בשכיחותה היא קשיים . תהשלמת מלוא תקופת השירו-המרכזית שצוינה לאי

, בא לידי ביטוי הרצון העז של חלק מהיוצאים להתגייסהפתוחים ברבים מהראיונות . משפחתיים

רבים , עם זאת. והתקוות הרבות שהם תולים בשירות, המאמצים שהם וצוותי המפתנים משקיעים בכך

הם מדווחים על קשיים לאחר . רתמדווחים על כך שתקוותיהם התנפצו לאחר המגע הקשה עם המסג

אחוז , לאור זאת. המסתיימים לעתים קרובות בענישה ובשחרור מהצבא, פרק זמן קצר בשירות

 השתתפו בקורסים 27%רק : המתגייסים שדיווחו שעברו בצבא קורס הכנה לשירות נראה נמוך למדי

נים להכנה למסגרת צבאיים ולא בקורסים המכוו-וחלקם הגדול בקורסים מקצועיים קדם, כאלה

  .הצבאית

  

   היעדר מסגרת עיסוק פורמלית2.4

בהן שהו למעלה מחודשיים ללא מסגרת מאז היציאה מהמפתן דיווחו על תקופות הבנים ) 48%(כמחצית 

בעיות בריאות וחוסר , הסיבות המרכזיות שצוינו למצב זה היו אבטלה.  צבא אועבודה, של לימודים

עבודה או ,  בהן לא היו במסגרת לימודיםדיווחו על תקופות כאלההבנות  )56%(למעלה ממחצית . תפקוד

חלק מהנשאלים הגדירו את התקופה כזמן  .תמהּוִא דיווחו על תקופות בהן שהו בבית בשל 22%עוד , צבא

  . בנות דיווחו יותר מבנים על אבטלה. מעבר עד הלימודים או הגיוס

  

  זרהקשר עם שירותים וצורך בע,  מצבי מצוקה2.5

בין . היו במסגרת סגורה כלשהי מאז שעזבו את המפתןדיווחו שהנשאלים עשר אחוזים מ-שנים

הערכה זו עשויה  .מוסד פסיכיאטרי, חולים-בית, כלא צבאי, כלא אזרחי, וסטלה ,מעון נעול: המסגרות

, בשל העובדה שייתכן שחלק מהיוצאים התביישו לספר על שהות במסגרת סגורה, חסר-להיות הערכת

ובשל העובדה שבקרב היוצאים שלא רואיינו ישנו אחוז גבוה יותר של צעירים שסבלו מבעיות 

אם יש יוצאים שנמצאו בעת , בנוסף. התנהגותיות ורגשיות שהיו יכולות להוביל למסגרות סגורות

  .  הם לא רואיינו, הריאיון במסגרת סגורה
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קצבאות ביטוח , לרוב(שמי מאז עזיבת המפתן כשליש מהיוצאים דיווחו שקיבלו עזרה כלכלית מגורם ר

  ). לאומי

  

שלושים . היוצאים היו בקשר עם אדם אחד או יותר מצוות המפתן מאז עזבו) 44%(קרוב למחצית 

אחוז הפונים לעזרת עובד ). בעיקר עם עובד סוציאלי(אחרים אחוזים היו בקשר עם גורמים טיפוליים 

כרבע היוצאים טענו שפנו לעזרת . עבדו והסובלים מפיגור קלאנשים שלא , סוציאלי גבוה בקרב בנות

מחלק מהראיונות הפתוחים עולה תחושה של אכזבה מהשירותים . אך לא קיבלו אותה, גורם טיפולי

  .  ומהתמיכה שקיבלו מגורמים אלו בשנים שאחר היציאה מהמפתןהמקצועיים
  

  בעת ביצוע המחקרמצב היוצאים . 3
  

   עיסוק 3.1

השאר  (25-23ועוד כרבע בגיל , 22-19 מהיוצאים היו בגיל יםשליש-בעת ביצוע המחקר כשני, כפי שצוין

 למדו 8%-ו, בצבא שירתו 12% ,בעת ביצוע המחקר עבדו) 47% (םקרוב למחצית). 18בני היו עדיין לא 

למעלה , בקרב הבנות: יש הבדלים בין בנים לבנות . בביתהיו) 40%(אחוז ניכר  ).למדו וגם בדו גם ע4%(

 8%, עבדו 40% ;) אמהות לילדיםיוה,  מכלל הבנות19% שהיוו,  מהן35% (נמצאו בבית) 54%(ממחצית 

 8%- בצבא ו16%,  בביתוהי 33%, עבדו) 49%(קרוב למחצית , בקרב הבנים.  נמצאו בצבא2% ורק למדו

שהיו ים בקרב אלה אחוז הלומד: נמצאו דפוסי עיסוק שונים בקרב קבוצות הגיל השונות, כצפוי. למדו

 שהיושל יוצאים ) 40%( גם אחוז גבוה היהבקבוצה זו ). 24%( גבוה יחסית 18-17 בני בעת עריכת המחקר

הבנים מהקבוצה בקרב . 22-19 בני יו בקרב אלה שה)16%( יותרגבוה היה אחוז המשרתים בצבא . בבית

לעומת , 51%(  בצבאשירתו או למדו, שלא עבדוד של יוצאים ונמצא אחוז גבוה מא, 25-23בני , הבוגרת

  ).  בקרב כלל הבנים33%

  

   משפחתי וחברתי מצב 3.2

 היו 10%- ל; גרושים2%,  נשואים13% , רווקיםיושל הנשאלים ה) 85%(הרוב הגדול  ,בעת ביצוע המחקר

) 77%(רוב היוצאים . נשואיםהיו  מהבנים 4%רק .  ילדיםהיוולרבע , נשואותהיו כשליש הבנות . ילדים

פיין התאעל רקע האחוז הגבוה של יוצאים שהרקע שלהם , ממצא זה מפתיע.  עם הוריהםותגוררה

 פשרשלא ִא במצבם הכלכלי של היוצאים , כנראה,אך מוסבר, בבעיות קשות ביחס המשפחה כלפיהם

  . להם מגורים עצמאיים

  

ליהם הם מרגישים שיש דיווחו כי כאשר הם רוצים לשתף מישהו במה שעובר ע) 82%(רוב המרואיינים 

 דיווחו 18%, עם זאת.  דיווחו שהם מאוד מרוצים ממצבם החברתי74%, הכל-בסך. להם את מי לשתף

 דיווחו 9%-ו,  מרוצים כלל ממצבם החברתילא היו 11%, שאין להם את מי לשתף במה שעובר עליהם

  . שהם מבלים את רוב זמנם לבד
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   תכניות לעתיד3.3

שנה לגבי הלעתידם ותכניות בקשר  להם היושבעת עריכת המחקר ם ציינו שלישים מהיוצאי-כשני

לאחוז גבוה יותר מהבנות .  להם תכניות לשנה הקרובה גבוה מאחוז הבנותהיואחוז הבנים ש. הקרובה

ל " תכניות לנסיעה לחוהיו, לעומת זאת, לאחוזים גבוהים יותר של הבנים.  תכניות להקמת משפחההיו

בראיונות הפתוחים עלו לעתים הפערים בין תכניותיהם ושאיפותיהם של . לצבאותכניות הקשורות 

וכי עליהם להיאבק יותר ; לבין תחושתם כי ייתקלו בקשיים רבים בדרך להגשים אותן, המרואיינים

  . מאחרים על מנת להגיע קרוב יותר לאורח חיים שיוכל להיחשב נורמטיבי

  

  יעים עליהם והמשתנים המשפהישגי היוצאיםסיכום . 4
-הרגשיבהם התחום , המפתן שואף לשפר את יכולותיהם של חניכיו בחייהם הבוגרים במספר תחומים

נבחנו מספר מדדים היכולים להעיד על הישגיהם של , לכן. הלימודיהתחום התעסוקתי והתחום , חברתי

חלקם למצבם ו, חלקם מתייחסים למצבם של היוצאים מאז שעזבו את המפתן. היוצאים בתחומים אלה

השגת תעודות ממסגרות , )המפתן או מסגרת אחרת(סיום מסגרת לימודית כלשהי : בעת ביצוע המחקר

 הימצאות במסגרת עיסוק כיום, צבא בתקופה שמאז עזיבת המפתן/התמדה במקום עבודה, האל

   .ושביעות רצון ממצב חברתי

  

  . משתניים-נערכו ניתוחים רב, בחון אלו משתנים מתקשרים עם הישגיהם של היוצאיםעל מנת ל

יש הישג אחד עד ) 51%(למחצית . יש הישג אחד לפחות) 97%(כמעט לכל היוצאים נמצא כי , הכל-בסך 

 הסיכוי להיות בעל הישגים .יש ארבעה או חמישה הישגים) 46%(ולקרוב למחצית , שלושה הישגים

שעזבו בגיל צעיר  ה ובקרב אל18יל גבוה יותר בקרב היוצאים שנשארו במפתן עד ג)  הישגים5-3(רבים 

הערכת הצוות שליוצא רמת , כן-כמו). בניגוד לדעת הצוותעזבו  שהלעומת אל(בהסכמת הצוות , יותר

 את הסיכויים למספר גבוה של יא גם הה מעל,אינטליגנציה גבוהה וכי הסתגלותו למפתן היתה טובה

   .הישגים

גמר / קיבלו תעודת סיום או יותר18בני היו  רשבעת עריכת המחקמהיוצאים ) 67%(שלישים -כשני 

הסיכויים לסיים מסגרת לימודית הם הגבוהים ביותר בקרב היוצאים . ממסגרת לימודית כלשהי

 שעזבו את המפתן לפני גיל ההסיכויים הנמוכים יותר הם בקרב אל; 18שנשארו במפתן עד קרוב לגיל 

  .בניגוד לדעת הצוות, 17
 - מחזיקים בתעודה חיצונית ) 46%(כמחצית ,  ויותר20 בני כת המחקר היושבעת ערימבין היוצאים  

הסיכויים שהיוצא יחזיק בתעודה ). אחוז אחד מהיוצאים(תעודת מקצוע או תעודת בגרות חלקית 

, 17 ובקרב העוזבים לפני גיל 18 שנשארו במפתן עד גיל הבקרב אל, חיצונית גבוהים יותר בקרב הבנות

הסיכוי גבוה יותר ככל שהיוצא הוערך , כצפוי, כן-כמו. ית ליוצאים בניגוד לדעתויחס, בהסכמת הצוות

 . ידי צוות המפתן כבעל אינטליגנציה גבוהה יותר-על
עבדו באותו מקום עבודה ,  או יותר20 בני שבעת עריכת המחקר היוהיוצאים מ) 68% (יםשליש-כשני 

המשתנה היחיד המתקשר באופן . המפתןבתקופה שמאז עזיבת , או שירתו בצבא במשך שנה לפחות

 . לבנים סיכוי גבוה יותר להתמיד במקום עבודה או בצבא-מובהק להיבט זה הוא מין היוצא 
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הסיכויים להימצא במסגרת . שים אחוזים מהיוצאים נמצאו במסגרת עיסוק בעת ביצוע המחקריש 

על (הה והסתגלות טובה למפתן אינטליגנציה גבו. יורדים ככל שהיוצא מבוגר יותר בעת ביצוע המחקר

 .מגדילים את הסיכוי לכך שהיוצא נמצא במסגרת עיסוק) פי הערכת הצוות בזמן הביקור במפתן
לבנים סיכויים גבוהים . יווחו שהם שבעי רצון ממצבם החברתידהיוצאים מ) 74%(רבעים -כשלושה 

 דווח שסבלו מבעיות וליוצאים אשר בזמן הביקור במפתן, יותר להיות שבעי רצון מאשר לבנות

  . חמורות ביחס המשפחה כלפיהם סיכוי נמוך יותר להיות שבעי רצון

  
במסגרת המחקר . האם יש הבדלים בין יוצאי המפתנים השונים בהישגים שלהם, שאלה מעניינת היא

נמצא כי ו, והתקדמות החניכים בהם בתקופת ביקורם במפתןנבדקו דרכי העבודה של המפתנים הראשון 

במחקר הנוכחי  .חלה התקדמות רבה יותר בקרב החניכים במיומנויות היסוד) 'ה', ד(ם מהמפתנים בשניי

ולהיות שבעי , נמצא כי יוצאי מפתנים אלו הם בעלי סיכויים מעט גבוהים יותר לסיים מסגרת לימודית

 האם יש ברשות היוצא: לא נמצא קשר בין המפתן לבין המאפיינים הבאים. רצון ממצבם החברתי

הימצאות , צבא לאחר עזיבת המפתן/התמדה במסגרת עבודה ,)מקצוע או בגרות חלקית(תעודה חיצונית 

כי הממצאים במחקר , עם זאת, ראוי לזכור.  ומספר כללי של הישגיםבעת ביצוע המחקרבמסגרת עיסוק 

 הראשון בדבר השונות בדרכי העבודה של המפתנים והשפעתם על הישגי החניכים בתקופת השהות

כך שאין , וכי כל המפתנים שנכללו במחקר הם בעלי רמה ממוצעת ומעלה, לא היו חדים וברורים, במפתן

   .סיבה לצפות לשונות רבה בהישגי חניכיהם

  

בעת  נמצאו שליש היוצאים :חלק מהיוצאיםישנם גם ממצאים מדאיגים לגבי מצבם של , בצד ההישגים

 בשום נמצאולא התמידו מעולם במקום עבודה וגם לא  18%,  תעסוקה או ללא מסגרת לימודיםהמחקר

   .על בדידותדיווחו  18%-ו, בעת ביצוע המחקרמסגרת עיסוק 

  

  סוגיות מרכזיות. 5
 :ממצאי המחקר מעלים מספר כיווני פעולה להמשך עבודתם של המפתנים

, בוצה זוישנה ציפייה שבעבור חלק מק. 18חלק ניכר מחניכי המפתנים אינם נשארים בהם עד גיל  .1

כי , הממצאים מראים. לחזרה למסגרת החינוך הנורמטיבית" קרש קפיצה"מסגרת המפתן תהווה 

מבין היוצאים בגיל צעיר אכן המשיכו ללמוד במסגרות בעלות רמה לימודית גבוהה ) 14%(מעטים 

נת בבחי .אף סיימו אותן)  מכלל היוצאים3%- המהווים כ, מהיוצאים בגיל צעיר6%-כ (חלקם, יותר

כי רובם עזבו את המפתן בהסכמת ,  נמצא,מאפייני היוצאים שעברו למסגרות כאלה וסיימו אותן

דבר , ידי הצוות בעלי מיומנויות לימודיות ויכולת הסתגלות גבוהות יותר-והם הוערכו על, הצוות

 המראה על יכולת אבחנה טובה של הצוות לגבי סיכוייהם של היוצאים להשתלב במסגרות לימודיות

 שיצאו בניגוד לדעת הובעיקר מרבית אל (בעבור רוב היוצאים בגיל צעיר, עם זאת. מחוץ למפתן

וגרמה לכך שכיום מעטים יותר מהם , עזיבת המפתן הובילה להתנתקות ממסגרת לימודים, )הצוות

ניתן . בהשוואה לקבוצת החניכים שנשארו במפתן עד גיל מאוחר יותר,  חיצוניותמחזיקים בתעודות

כי המסלול של השתלבות מחדש במערכת החינוך הנורמטיבית אינו המסלול השכיח בעבור , מרלו

 ,עם זאת. וכי רבים מהעוזבים בגיל צעיר אינם משתלבים במסגרת לימודית אחרת, יוצאי המפתנים

עזיבה מוקדמת . התמונה שונה, בעת עריכת המחקרראוי לציין כי בהתבוננות על מצבם של היוצאים 



  ix

 במסגרת בעת עריכת המחקראינה מקטינה את סיכוייו של היוצא להימצא ) יגוד לדעת הצוותגם בנ(

  .עיסוק או להיות שבע רצון ממצבו החברתי
 שעברו היחסית לאל(שעברו ללמוד במסגרות נורמטיביות מדווחים בשיעורים גבוהים יותר היוצאים  .2

חשוב לזכור כי מסגרות . הלימודיםעל חוסר שביעות רצון מ) שיקומיות-ללמוד במסגרות מוגנות

החינוך הנורמטיביות אינן ערוכות להתמודד באופן מספק עם בני נוער בעלי קשיי הסתגלות ולמידה 

על ). מלכתחילה, זו הייתה הסיבה המרכזית להיפלטותם של רבים מחניכי המפתנים ממסגרות אלו(

הם עדיין זקוקים לליווי , ים אלהאף שהשהות במפתן מכוונת לשפר את יכולתם של החניכים בתחומ

לגבי אותם חניכים . שהן גדולות יותר ופחות תומכות מטבען, ותמיכה בהשתלבות במסגרות חדשות

יש לספק , והמעוניינים להשתלב במסגרות נורמטיביות, שתפקודם הלימודי וההתנהגותי תקין יחסית

וי של צוות המפתן בתקופה וייתכן גם ליו(הכנה לקראת העזיבה וההשתלבות במסגרת החדשה 

יש להכין גם את המסגרת הקולטת ולדאוג שהתלמיד יוכל לקבל גם במסגרת זו , בנוסף). הראשונה

 .התייחסות ותמיכה בהתאם לצרכיו
, לא המשיכו ללמודעולים גם לגבי אותם יוצאים שייעוץ ובתמיכה ממצאים דומים לגבי צורך ב .3

ידי היוצאים -המפתן נתפס על. ות תעסוקה ובצבא מהמפתן במסגרהשתלבו מיד לאחר היציאהו

כאשר החניכים עוזבים את המפתן הם מתמודדים עם קשיים , אולם, כמסגרת תומכת ומגינה

מון הרב שהחניכים אך בשל הֵא, האחריות אינה מוטלת על המפתן בלבד. במסגרות פחות תומכות

סייע בהכנה וביצירת קשר עם למעבר ול" גשר"יכולים אלה להוות , רוחשים לצוותי המפתנים

בירור האפשרויות לקבלת : ההכנה כוללת גם את הכנת המסגרת הקולטת. המסגרות הקולטות

או דאגה , ליוצאים הפונים למסגרות תעסוקה" מעסיק תומך"מציאת , תמיכה והכנה במסגרת הצבא

  .לליווי של שירותים קהילתיים אחרים

אך חלק , תומכות ומחזקות,  היוצאים כמסגרות חמותידי-מהמחקר עולה כי המפתנים נתפסים על .4

דבר  ,מהם הביעו אכזבה מכך שלא רכשו במהלך שהותם במפתן מיומנויות ותעודות ברמה מספקת

תכן שיש מקום לחשוב כיצד ניתן יי. המגביל את יכולתם להשתלב במסגרות לימודים או תעסוקה

כגון בתחומי (ק לחניכים מיומנויות נוספות להשתמש ביתרונות הייחודיים של המפתנים על מנת לספ

מערכת המפתנים . החיוניות כיום להשתלבות במקומות עבודה רבים, )השפה האנגלית והמחשבים

ה להשלמת "כגון שילוב תכנית היל(מנסה בשנים האחרונות לפעול בכיוון של העלאת רמת הלימודים 

כותיהם העתידיות של שינויים אלה על וראוי להמשיך ולבחון את השל, )השכלה במסגרת המפתנים

 . מצבם של הלומדים כיום
לרבות ; רוב הבנות מתמידות במסגרת המפתן ומסיימות אותה: מצבן של הבנות שונה ממצב הבנים .5

; לרובן יש פחות הזדמנויות תעסוקתיות,  עם זאת.)גם תעודות מקצועיות(יותר מהן יש תעודות 

רובן לא ; ות מגוונות מהסדנאות בהן משתתפים הבניםהסדנאות שהן משתתפות בהן במפתן פח

וההתפתחות ; גם כשהן מתגייסות הן מקבלות פחות הזדמנויות ללמוד ולהתקדםו, מתגייסות לצבא

נסיבות המקטינות את אפשרויות , המקצועית של רבות מהן נעצרת כשהן נישאות והופכות אמהות

הרחבת מגוון התכניות הלימודיות והמקצועיות ייתכן שיש מקום לחשוב על . הבחירה שלהן בחייהן

ולספק להן ייעוץ והכוונה , להציג בפניהן את היתרונות היכולים לצמוח להן מגיוס לצבא, לבנות

 . ןבאופן התואם את צורכיה, מיוחדים לצורך הרחבת אפשרויות התעסוקה שלהן
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ים מהם זקוקים להמשך רב, למרות שמרבית יוצאי המפתנים אינם מצויים במצבי ניתוק חמורים .6

הממצאים מעידים על . בעיקר בתחום התעסוקה,  גם מספר שנים לאחר היציאה מהמפתןליווי וייעוץ

במיוחד בולטים אותם יוצאים שלא הצליחו להשתלב . בגילכך כי צורך זה אף מתגבר עם העלייה 

ים שאין להם את היוצאים שמדווח, )כחמישית היוצאים(בשום מסגרת בתקופה שמאז עזיבת המפתן 

והיוצאים שמדווחים שפנו לעזרת גורמים טיפוליים , )כחמישית היוצאים(מי לשתף במה שקורה להם 

,  המפתניםימון הגבוה שהיוצאים רוחשים לצוותבשל הֵא). כרבע היוצאים(אך לא קיבלו אותה 

, רלוונטייםלמפתנים יכול להיות תפקיד חשוב בהבאת צורכיהם של צעירים אלו בפני השירותים ה

  .בהגברת נגישות השירותים לאוכלוסייה זו ובסיוע ביצירת קשר ראשוני בין היוצאים לבין השירותים

  

. ונידונו עמם 2002 בשנת  הנהלת השירות לשיקום נוער במשרד הרווחההוגשו לחבריממצאי המחקר 

וניים ותפיסתיים  שינויים ארגשמאז עזיבת המרואיינים את המפתנים חלוכי בתקופה , ראוי לציין

במסגרות אלו מהחינוך המיוחד העיוניים שינוי מרכזי היה העברת האחריות לקיום הלימודים . במפתנים

, בדיונים שהתקיימו בעקבות המחקר הנוכחי, בנוסף. במשרד החינוך) שירותי חינוך ורווחה(ר "לאגף שח

וסיית היעד יש צורך באיגום לשני המשרדים ברור כי כדי לקדם את אוכלהדגישו ראשי השירות כי 

וכי בני הנוער המטופלים במפתנים זקוקים לפלטפורמה הטיפולית על , הםהמשאבים והמומחיות של שני

החל בתהליך במשרד החינוך ר "נמסר גם שאגף שח. מנת להביא לידי מימוש את יכולותיהם האקדמיות

לשם שיפור יכולתם לקדם את , ניםאינטנסיבי של הקניית כלים ומיומנויות למורים העיוניים במפת

 ייתכן שבעוד מספר שנים יהיה מקום לבחון האם השינויים הללו שינו את .הישגיהם של התלמידים

  .חוויית השהות במפתן ואת תוצאותיה בעבור החניכים

  

,  במשרד הרווחה,המחלקה למחקר, האגף למחקר ותכנוןהשירות לשיקום נוער והמחקר בוצע ביוזמת 

  .םיועומומן בס
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  תודות
  

  :ברצוננו להודות לאנשים שללא סיועם המחקר לא היה מגיע לכדי ביצוע והשלמה

  

, ולמפקחים אפרת לינקובסקי, יהודית קדרון, ובמיוחד למנהלת השירות, לצוות השירות לשיקום נוער

היבטים של הנכונות להבין וללמד והסיוע הרב בכל ה, על הפתיחות, יחיאלה ארבל ומוני כהן, דניאל נסים

  .איסוף הנתונים

  

על ההתגייסות לאיתור , למנהלים ולאנשי הצוות הטיפולי והמינהלי בששת המפתנים שהשתתפו במחקר

ועל האכפתיות הרבה שגילו לגבי הקורות את , יוצאי המפתנים ויצירת הקשר בינם לבין צוות המחקר

  .חניכיהם לשעבר

  

לשתף אותנו בקורותיהם לפני הכניסה , ות ובגילוי לבבפתיח, תודה מיוחדת ליוצאי המפתנים שהסכימו

  .במהלך השהות בו ולאחר היציאה ממנו, למפתן

  

על , מרכז אנגלברג לילדים ולנוערמנהלת , ובעיקר לטלל דולב, תודה לעמיתינו במכון ברוקדייל, ולבסוף

,  ההבאה לדפוסללסלי קליינמן על ההפקה ועל, תודה לבלהה אלון על עריכת הדוח. התמיכה והייעוץ

  .ולאילנה פרידמן על הסיוע בהדפסה, לטלי שלומי על הסיוע בהדפסה ובעיצוב
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        רשימת לוחות
  

 5  יעדי המפתנים והמידע שנאסף עליהם בשני המחקרים: 1לוח 
   

8 מאותרים במפתנים השונים: 2לוח 
 

9 מסרבים ומרואיינים, מאותרים: 3לוח 
   

 19  גיל כניסה למפתן: 4לוח 
   

 19  משך השהות במפתן של המרואיינים: 5לוח 
   

 21  ממצאי רגרסיה לוגיסטית לניבוי שביעות רצון מהמפתן: 6לוח 
   

 23   במיוחדים קרובושיהרג ניםהמרואייבעלי תפקידים אליהם : 7לוח 
   

 24  לפי מין וותק, ואיין הרגיש בין החניכיםאיך המר: 8לוח 
   

 27  לפי מין, המשתתפים בסדנאות השונות: 9לוח 
   

 28  לפי מין, שביעות רצון מהסדנה: 10לוח 
   

 29  שביעות רצון מהלימודים העיוניים במפתן: 11לוח 
   

 30   במפתןו שלא למדים מצטערהמרואייניםדברים ש: 12לוח 
   

 31  לפי מין, תעודות בסיום המפתןקבלת : 13לוח 
   

 31   לפי נסיבות עזיבה,קבלת תעודות בסיום המפתן: 14לוח 
   

 33  סיבות ליציאה מהמפתן: 15לוח 
   

 33  לפי מין, נסיבות היציאה מהמפתן: 16לוח 
   

 35  הסיבות לתחושה כי היציאה מהמפתן לא הייתה הדבר הנכון: 17לוח 
   

 36  ן למדו היוצאים בשנים שלאחר עזיבת המפתןהמסגרות בה: 18לוח 
   

 37  לפי נסיבות היציאה, מסגרות בהן למדו יוצאי המפתנים: 19לוח 
   

 38  יקבלו לאחר המפתן/סוגי התעודות שהלומדים קיבלו: 20לוח 
   

 38  על פי נסיבות היציאה מהמפתן, והמסיימים אותן" נורמטיביות"הלומדים במסגרות : 21לוח 
   

 40  הגורם שהפנה את הבוגרים לעבודה הראשונה: 22לוח 
   

 41  לפי מין, יד עיקריים בהם עבדו יוצאי המפתנים-משלחי: 23לוח 
  

  משך זמן עבודה מרבי באותו מקום: 24לוח 
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 42  סיבות להפסקת עבודה: 25לוח 
   

 43  )18+מתוך בני ( לפי מין ,שירות לאומי/המשרתים בצבא: 26לוח 
   

 43  ) שלא שירתוהמאל(לפי מין , מי שרצו לשרת: 27לוח 
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 45  ןלפי מי, סוגי הקשיים שהיו במהלך השירות הצבאי: 31לוח 
   

 46  בקרב בנים שהתגייסו בגיוס רגיל, שירות של שלוש שנים-סיבות לאי: 32לוח 
   

 49  לפי מין, הסיבות לחוסר מסגרת: 33לוח 
   

 49  לפי מין, מה עשו רוב הזמן בבית: 34לוח 
   

 50  קשר עם גורמים טיפוליים שונים לאחר עזיבת המפתן: 35לוח 
   

 51  ת שעוזבי המפתן קיבלו לאחר העזיבהסוגי עזרה כלכלי: 36לוח 
   

 52  לפי גילם הנוכחי, עיסוקיהם של היוצאים בזמן הריאיון: 37לוח 
   

 52   לפי מין,בעת עריכת המחקרעיסוקיהם של היוצאים : 38לוח 
   

 53  וגיל, לפי מין, מצב משפחתי: 39לוח 
   

 53  לפי מין וגיל, עם מי גרים: 40לוח 
   

 54  משתפים במה שעובר עליהםהמרואיינים  מי את: 41לוח 
   

 54  לפי מין, שביעות רצון מהמצב החברתי: 42לוח 
   

 55  לפי מין, תחומים עיקריים לגביהם יש מחשבות בקשר לעתיד: 43לוח 
   

 56  לפי מין, תכניות לשנה הקרובה: 44לוח 
   

 56  לפי מין, עשר שנים בעוד םעצמאת  לראות ים רוצהמרואיינים היואיך : 45לוח 
   

 58  לפי גיל בעת הריאיון, הישגי היוצאים: 46לוח 
   

 59  לפי נסיבות היציאה מהמפתן, הישגי היוצאים: 47לוח 
   

 59  לפי מין, הישגי היוצאים: 48לוח 
   

 60  מספר הישגים: 49לוח 



  

 60  גיל כיום ונסיבות עזיבת המפתן, לפי מין, מספר הישגים ממוצע: 50לוח 
   

 62  רגרסיה לוגיסטית לניבוי הישגים שונים: 51לוח 
  
  
  

   ארשימת לוחות בנספח
  

68 מרואיינים מאפייני קבוצת המרואיינים והלא: 1-אלוח 
 

68 התפלגות גיל המרואיינים לעומת הלא מרואיינים: 2-אלוח 
   

 68  יניםהתפלגות גיל עזיבת המפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואי: 3-אלוח 
   

 68  שנת היציאה מהמפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואיינים: 4-אלוח 
   

 69  משך השהות במפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואיינים: 5-אלוח 
   

 69  ומשפחתיים של המרואיינים והלא מרואיינים, לימודיים, מאפיינים התנהגותיים: 6-אלוח 
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  מבוא. 1
  

חינוכיות יומיות המיועדות לבני נוער בעלי קשיים -שיקומיות-רות טיפוליותהן מסגמסגרות המפתן 

-לרבות בתי(שאינם יכולים להסתגל למערכת החינוך הרגילה , חברתיים ולימודיים, רגשיים, משפחתיים

לימודים וחיי , מסגרת המפתן מכוונת לאפשר לחניכים התנסות חיובית בעבודה. )הספר הטכנולוגיים

באופן שיאפשר להם בהמשך , אישיים- וחיזוק מיומנויות וכישורים ביןהרגלי עבודהלמידת , חברה

 או ,ידי השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה-המפתנים מופעלים על. להשתלב במסגרות נורמטיביות

האחראי על התכנים , יחד עם משרד החינוך, ידי הרשויות המקומיות בפיקוח משרד הרווחה-על

ה שנאותה ובמהלך , הגורם האחראי במשרד החינוך היה הגף לחינוך מיוחד 1997ת עד שנ. הלימודיים

המופקד על , )שירותי חינוך ורווחה(ר "עברה האחריות להפעלת המפתנים מטעם משרד החינוך לאגף שח

  .קידום אוכלוסיות חלשות בתוך המינהל הפדגוגי הכללי

  

. הנוער להשיג עבודהבני עדו לענות על צורכי שנו, המפתנים הוקמו בשנות החמישים כמסגרות תעסוקה

שמדגישות , לחטיבות חינוכיות לחברה וליצירה"והתפתחו , מטרות המפתנים ותכניתם השתנו עם השנים

בשנים האחרונות ראשי השירות לשיקום ). 1993 ,דגן" (החברתי והיצרני, את הטיפול והשיקום הלימודי

וכי הלימודים והסדנאות הם , טיפולית-פתנים היא שיקומיתנוער מדגישים כי מטרתם הראשונית של המ

 מפתנים 37בארץ קיימים . אחד האמצעים לשיקום וחיזוק יכולת ההתמודדות של החניכים בחייהם

  . וחמישה במגזר הערבי והדרוזי,  מפתנים במגזר היהודי32מהם ,  בני נוער2,400-המטפלים ביותר מ

  

, ניתן לשייכם, טיפולית-ראש ובראשונה כמסגרת שיקומיתהמפתנים מוגדרים ב, כאמור, אם כי

לאותן מסגרות המכוונות לענות על צורכיהם של בני נוער המאופיינים בקשיי למידה , בהיבטים מסוימים

שמערכות החינוך הרגילות לא הצליחו לתת מענה , בנוסף לקשיים משפחתיים ניכרים, והסתגלות

. אלה היא הקמת מסגרות אלטרנטיביות בני נוערורכיהם של צאחת הדרכים להתמודד עם . לצורכיהם

ולאפשר , הספר הרגילים-הספר הרגילים על מנת לספק חלופה לבתי-מסגרות כאלה הוקמו מחוץ לבתי

המיקום . לבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הרגילות להמשיך לקבל חינוך ולהשלים את השכלתם

על סמך פעולה ,  מתקשיםבני נוערמסגרות איכותיות להנפרד נקבע מתוך תפיסה שכך ניתן לעצב 

שלא הצליחו להסתגל למסגרות של המערכת , יש הטוענים שבני נוער אלה. ממוקדת ואינדיבידואלית

המכוונות לצורכיהם באופן " אינטימיות יותר"יכולים להפיק תועלת רבה הרבה יותר ממסגרות , הרגילה

ת בתלמידים מאפשרות התחשבות רבה יותר בצרכים מובחנים במסגרות אלו התשומות המושקעו. בלעדי

ניתח מגוון תכניות המטפלות ) Loto )1982, לדוגמה. ספר רגילים בדרך כלל-מאשר מקובל בבתי

הוא מצא כי מיקומן של התכניות מחוץ למערכת .  מחוץ למסגרת החינוך הרגילהעלי קשייםבתלמידים ב

 וכן שימוש במגוון אסטרטגיות ,מרוכזת בקבוצת הנזקקיםאפשר השקעת משאבים ממוקדת ומהרגילה 

   .פעולה תוך אינטגרציה ביניהן

  

Barr & Parrett) a1997,b1997 (סיכמו את כלל המחקר שנעשה בשלושים שנה האחרונות על אודות בתי -

במניעת אלימות : והסיקו כי למסגרות אלה הצלחות משמעותיות בתחומים רבים ,ספר אלטרנטיביים

בהעלאת , )ספר רגילים קודם לכן-אף כשרבים מתלמידיהם היו אלימים כשהיו בבתי(התלמידים אצל 
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בהעלאת תחושות המימוש העצמי , )Gamoren, 1996; West, 1996(ההישגים הלימודים של התלמידים 

  וגם בשנים שלאחר מכן ) Smith et al., 1981(גם בזמן הלימודים , וההערכה העצמית של התלמידים

)Raywid, 1983.(  

  

Barr & Parrett (1997b,1997a) קהילות " מסיקים שמסגרות אלטרנטיביות יעילות במיוחד כי נוצרות בהן

דבר , לפעמים במקום ההורים, שמאפשרות להן למלא פונקציות רגשיות וחברתיות, "דואגות ותומכות

האלטרנטיביות נעוצים גורמי המפתח להצלחת המסגרות , לדעתם. הספר הרגילים-שאינו קורה בבתי

, ההורים והמורים בוחרים להשתתף בהם, התלמידים, גודל קטן: במספר מאפיינים טיפוסיים שלהן

, מורים שאיכפת להם מהתלמידים אך גם דורשים מהם, תכנית לימודים המותאמת לצורכי התלמידים

שיתוף פעולה עם שירותים וקיום , דגש על הישגים לימודיים, מתן הזדמנויות לעבודה או שירות בקהילה

  . חברתיים בקהילה

  

. מסקנות אלו משותפות לחוקרים נוספים שבדקו תוכניות לקידום בני נוער עם קשיי הסתגלות ולמידה

 באמצעות דיווח  תכניות שונות למניעת נשירה11 אשר בדקה, )Southard )1991 מחקרה שלמ, לדוגמה

וקשר הדוק של המורים עם , ראה שונות ומגוונותשיטות הו, כיתות קטנותעולה כי , מרואיינים

   .תרמו לקידום התלמידים,  ועם ההורים,התלמידים

  

הבידול החברתי . אותןבעיות מהותיות הנובעות מהסטיגמה המאפיינת יש אלו " סגרגטיביות"לתכניות 

ש י . סטטוס חברתי נמוךגרות אלה מעניק לתלמידים במסנפרדות גרותמסבידי הצבה -הנוצר על

יש ,  נמוךכלכלי-חברתיבאים מרקע גרות אלו מרבית התלמידים המשובצים במסאם ש, טועניםה

טענה נוספת היא שתהליך ). 1990, סבירסקי(במדיניות זו כדי לשמר ולחזק תהליכים חברתיים מפלים 

 על פי ,לכן. וציפיות מוריו, ציפיות הוריו, על ציפיותיו, זה משפיע גם על ההערכה העצמית של התלמיד

 גם אם הוא לומד בכיתה -יש להשתדל להשאיר את הילד בתוך המסגרות הקהילתיות הרגילות , גישה זו

  . תכנית מיוחדתבאו 

  

מטרתן המרכזית להביא  ש תכניותיש. המסגרות האלטרנטיביות השונות מעמידות לעצמן מטרות שונות

יאו להסתגלות רגשית וחברתית טובה מטרתן המרכזית להבשתכניות ויש  ,את הנער להישגים לימודיים

  .יותר

  

כמו שאר ,  הסובלים מקשיי הסתגלות ירוויחובני נוערגם , כי על אף צורכיהם המיוחדים, יש הטוענים

. לכן יש לעשות הכל כדי לקדם מטרה זו כעדיפות עליונהו, מהתועלת של הישגים לימודיים, בני גילם

 לעסוק הכשרהטכנולוגיים המכוונים לקבלת -ו מקצועייםהישגים לימודיים עשויים להיות עיוניים א

דחיפת התלמידים להישגים לימודיים גבוהים היא , )Barr & Parrett) 1997b,1997a. במקצוע מסוים

   .מרכיב חשוב במסגרות האלטרנטיביות המוצלחות

  

ברתי ובמתן  שרואות את מטרתן העיקרית בשיקום חיםנוער נושרבני מן הצד השני נמצאות התכניות ל

גם פן זה של העבודה ) Barr & Parrett) 1997b,1997aלפי . בני הנוערהסתגלות הרגשית של הטיפול לקידום 
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שואפות המדגישות שיקום חברתי תכניות . הוא מרכזי בעבודתן המוצלחת של המסגרות האלטרנטיביות

הרגלי עבודה ומתן , רכיםת עי לתפקוד נורמטיבי בחברה ובעבודה באמצעות הקניבני הנוערלחנך את 

 במסגרת על מנת בני הנוערשל " החזקה"מטרה נוספת של מסגרות אלו היא לעתים . תמיכה רגשית

  .)1990 ,סבירסקי(דרדרות להתנהגות שולית אחרת יאו ה, למנוע שוטטות

  

ני ב, לפי גישה זו.  מדגישות הכשרה מקצועית והכנה לחיי העבודהיםנוער מתקשבני רבות מהתכניות ל

תכנית הלימודים , לכן. תיכוניים-עלעיוניים להמשיך ללמוד בלימודים , או לא ירצו,  לא יוכלואלה נוער

יסודי חייבת לספק את הידע והמיומנויות הדרושים לתלמיד כדי להיקלט בעולם -הספר העל-ברמת בית

, פוק והצלחהחוויות של סיגם שהכשרה מקצועית מאפשרת , טועניםהיש . העבודה בסיום הלימודים

הספר במסגרת -בדרך כלל במגעיהם עם בית  שעד כה נכשלולבני נוער, הנחוצות לעיצוב דימוי עצמי תקין

 ;Johnson & Geller, 1992; Collier et al. 1987; Rippner, 1992; Karlin, 1993 (הלימודים העיוניים הרגילים
Langone et al. 1992; Adelman, 1992; Franklin et al. 1990 .(חיזוק הקשר בין לימודי בני , מלבד זאת

נתפס כאסטרטגיה יעילה לעידוד לימודים , לבין הזדמנויות העבודה שיהיו להם לאחר הלימודים, הנוער

,  לבני נוער בסיכון תכניות שונות12  את השפעתן שלבדקו) Hayward & Tallmadge )1995. ולמניעת נשירה

ל מחקר זה עולה כי רק שליש מהתכניות השיגו ירידה משמעותית מממצאיו ש. שכללו חינוך מקצועי

שיפור , בהם, נרשמה להן הצלחה בתחומים אחרים, אולם. פרהס-במספר התלמידים שנשרו מבתי

  עלייה בהישגים הלימודיים , הספר- התלמידים בבית הכללי שלתפקודההספר ושיפור -הנוכחות בבית

  .) תכניות7-ב (הספר-בסביבת ביתשל התלמידים ן שיפור בתחושת הביטחוו ) תכניות10-ב(

  

איכות ההכשרה מביעים דאגה באשר לאנשי חינוך העוסקים במסגרות להכשרה מקצועית , עם זאת

ישנם תחומים , מחד.  לשוק העבודה לאחר מכןםער בעת יציאתוהנבני הניתנת ומידת הלימתה לצורכי 

 ואז המפגש עם המציאות ,קת או בלתי מתאימה כבלתי מספההספר מציע מתגל-שבהם ההתנסות שבית

הספר מצייד את -יש מקרים אחרים בהם בית, מאידך. התעסוקתית גורם לאכזבה מההכשרה המקצועית

נעדרת תחכום , התלמיד בידע רחב ומורכב בעוד שהמציאות התעסוקתית כופה עליו עבודה רוטינית

  ).1992, כץ וקרינסקי(ובלתי מגרה 

  

עם נוער בני לאורך שלושת הרצפים המתארים תכניות לניתנת למיקום של המפתנים הגישה המקצועית 

; )סגרגטיבית(ממערכת החינוך הרגילה כמסגרת נפרדת ) א: ()1998, נבות וגבעון-ראו כהן (קשיי הסתגלות

עם דגש על עבודה ) ג(; שמטרתה המרכזית היא קידום הסתגלותו הרגשית והחברתית של הנער) ב(

  .דנאותיצרנית בס

  

תכנית המשלבת לימודים עיוניים במפתנים מופעלת , לשם השגת היעד של קידום הסתגלות בני הנוער

והיבטים טיפוליים המכוונים לתת מענה , הכנה לחיי עבודה ועיסוק בעבודה יצרנית, במיומנויות יסוד

גרות קטנות במפתנים מושם דגש על היותם מס, בנוסף. לצרכים הרגשיים והחברתיים של החניכים

  ). 1981, שפרינצק ואחרים( המאפשרות התייחסות אישית והתערבות פרטנית, "אינטימיות"ו

  

מכיוון שעליהן להצליח במתן מענים לצורכי , מתמודדות עם אתגרים רצינייםמסגרות כגון המפתנים 

מסגרות הספרות המקצועית הדנה בנושא של . במקום שבו המסגרות האחרות לא הצליחו, האוכלוסייה
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שיבחנו באופן אמפירי את , אלטרנטיביות מדגישה את הצורך במחקרי הערכה שיטתיים נוספים

  ).Franklin et al., 1990; Rumberger, 1990( האפקטיביות של תכניות אלה

 
גם המערכת האחראית על הפעלת המפתנים בארץ חשה שעליה לקבל מידע שיטתי לגבי מאפייני 

מחקר הערכה ארצי שבוצע . המענים הניתנים להם והלימתם לצרכים, םכיהצור, אוכלוסיית החניכים

 וכן את , בחן את התשומות הניתנות לבני הנוער במפתנים,)1998, נבות וגבעון-כהן(ידי מכון ברוקדייל -על

המחקר . יציאה מהמפתןלשנה הראשונה לאחר התוצאות הטיפול במהלך שנות הלימודים במפתנים ועד 

 הן ברקע -שחלקם מלמדים על קשיים רבים , סיית החניכים מאופיינת בצרכים רביםאוכלוש, העלה

. והן בהסתגלות הרגשית והחברתית, הן בתפקוד הלימודי, הן ברקע האישי, המשפחתי של החניכים

 בהם , במהלך שהותם במפתןהתקדמות של חניכי המפתנים בחלק מהתחומיםהמחקר הצביע על 

כגון , המהווים גם הם מטרות להתערבות המפתן, בחלק מהתחומים, עם זאת. ברכישת מיומנויות יסוד

, כן-כמו. לא נצפתה התקדמות משמעותית בפרק הזמן שבו נערך המחקר, הסתגלות רגשית וחברתית

ממנה הם עוברים לאחר תקופת זמן " תחנת מעבר"נמצא במחקר שהמפתן מהווה בעבור חלק מהחניכים 

הסתגלותם של בוגרים אלה במסגרות  .שהיא פחות נבדלת וסטיגמתית, תבמפתן למסגרת חינוכית אחר

בצע מחקרים נוספים בנוגע להסתגלותם של הודגש הצורך ל, בסיכום המחקר. אליהן עברו לא נבדקה

  . בטווח הארוךהבוגרים כלל 

  

ליך  והצביעו על הצורך לבחון תה,שאלות בקשר לנסיבות היציאה מהמפתןהעלו במיוחד ממצאי המחקר 

חלקם בהמלצת , 18כי רבים מהחניכים יוצאים מהמפתן לפני הגיעם לגיל , נמצא. זה ביתר הרחבה

חלק גדול מהיוצאים נקלטו עם יציאתם במסגרות עיסוק נורמטיביות . וחלקם בניגוד לדעתו, הצוות

 אלו עלה הצורך לבחון מה עולה בגורלם של יוצאים, בעקבות הממצאים ).לימודים או עבודה(אחרות 

למסגרת עם רמת לימודים " מקפצה"האם המפתן מהווה בעבור חלק מהיוצאים : בטווח הארוך יותר

האם ? האם הם נקלטים בעבודה ומתמידים בה? האם הם מצליחים להתמיד ולסיים אותה? גבוהה יותר

ממצאים ממחקר אמפירי על השלכות היציאה בנסיבות ? יש יוצאים הנשארים מנותקים מכל מסגרת

כיצד להחליט , למשל: עשויים לסייע רבות לצוותי המפתנים בגיבוש ידע מקצועי בסוגיות מרכזיות ונותש

 ואלו בני נוער רצוי לעודד להישאר במפתן ולעזור ,לאלו בני נוער רצוי לעזור למצוא מסגרת הולמת יותר

רות הולמות יותר אלו מסג; לאלו מסגרות רצוי לכוון את בני הנוער; להסתגל טוב יותר למפתןלהם 

   .'וכו, צרכים שונים של היוצאים

  

המלצות הוועדה ). 1999, מדינת ישראל(הוקמה במשרד הרווחה ועדה ליישום ממצאיו , בעקבות המחקר

שיפור איכות , התמקדו בתחומים של בניית תכניות טיפול אישיות לכל חניך וחיזוק התשומות הטיפוליות

צמצום , חיזוק הקשרים עם המשפחות, הרחבת הפעילויות החברתיות, חיזוק התחום הלימודי, הסדנאות

גם . ופיתוח ידע והשתלמויות לצוותי המפתנים, הכנה לקראת היציאה מהמפתן וליווי לבוגרים, הנשירה

שהוקדשה לתופעת הנשירה ממערכת , נסקי'כ לשעבר תמר גוז"בראשות ח, בוועדת הכנסת המיוחדת

הוועדה המיוחדת לנושא הנשירה (ובהן המפתנים , ות החינוך החלופיותהחינוך הייתה התייחסות למסגר

הגדלת היקף הלימודים והרחבת : בין ההמלצות הנוגעות למסגרות אלו ניתן למנות). 2002, הספר-מבית

מגוון רמות הלמידה כדי לאפשר לתלמידים בעלי יכולות שונות להגיע להישגים הגבוהים ביותר שאליהם 

קיום מסלולים לרכישת ; מחויבות לכך שהילדים ירכשו מיומנויות למידה בסיסיות; עהם מסוגלים להגי
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העמדת האנשים ; מקצועות שיש בהם כדי לאפשר לבוגרים ניידות חברתית וכניסה נאותה לשוק העבודה

העמדת כוח אדם חינוכי בעל מיומנות ; והציוד הנדרש ללימוד המקצועות הטכנולוגיים ברמה הנאותה

העמדת אנשי מקצועות תומכים בהיקף הנדרש כדי לענות על צורכי ; תלמידים המתקשיםלהוראת ה

  ). 2001, נבות ואחרים-כהן(אוכלוסיית התלמידים 

   
וקידום תפקודם של ם משיקוהמרכזית היא  ןהמפתנים מגדירים את עצמם כמסגרות שמטרת, לסיכום

הרגלי עבודה , ורים בתחום מיומנויות יסודקניית כישההם מתמקדים ב, לכן. בני הנוער בתחומים שונים

,  בטווח הארוךבני הנוערויכולת הסתגלות חברתית ואישית שיקדמו את ההשתלבות החברתית של 

 גם אם מובן שחייהם של יוצאי המפתן לאחר היציאה אינם מושפעים בלעדית מתקופת .כבוגרים בחברה

, אותם מנסה מסגרת המפתן לקדם, ם אלהיש עניין ללמוד על רמת תפקודם בתחומי, שהותם במפתן

. ואיך תופסים היוצאים עצמם את תקופת השהות במפתן ואת תרומתה להיבטים שונים בחייהם

תשובות לשאלות אלו יסייעו בגיבוש טוב יותר של תפקידו של המפתן ומקומו במערך השירותים לבני 

  . נוער עם קשיי הסתגלות למסגרות רגילות

  

  מסגרת הניתוח ושאלות המחקר. 2
  

והוא התבסס , מחקר ההערכה הראשון התייחס לתוצאות שניתן לצפות להן בעת שהות בני הנוער במפתן

המחקר הנוכחי בא להשלים את המחקר . בעיקר על מידע שנאסף מחברי הצוות שעבדו עם החניכים

 תקופת השהות לגבי האופן בו הם תופסים את, באמצעות מידע שנאסף מיוצאי המפתנים עצמם, הקודם

בלוח שלהלן מוצגים יעדי המפתנים ). מספר שנים לאחר העזיבה(במפתן ולגבי מצבם בטווח הארוך 

  .והמידע שהתקבל על השגת יעדים אלה מכל אחד משני המחקרים

  

  יעדי המפתנים והמידע שנאסף לגביהם בשני המחקרים: 1לוח 
  מחקר המעקב הנוכחי  מחקר הערכה ראשון  יעדי המפתנים

ילוב בני הנוער ש
במסגרת המעניקה 

  חוויה חיובית

   ההתמדה במפתן-
 החוויה במפתן -
  )מידע מועט(

  גיל יציאה , אורך השהות: ההתמדה במפתן
שביעות רצון מהיבטים , שביעות רצון כללית: תקופת המפתן

  שונים
  האם נתפס כצעד נכון, קבלת סיוע, סיבות: נסיבות העזיבה

קידום תפקוד 
חב/תיהתנהגו/רגשי

רתי ומניעת מצבי 
ניתוק וסיכון 

 חמורים 

-שינויים במצב הנפשי
חברתי של החניכים 
  בעת השהות במפתן

   מצב משפחתי וחברתי כיום-
  תפקוד לא נורמטיבי לאחר המפתן/ שהות במסגרת סגורה-
   קשר עם שירותים וצורך בעזרה-
   תכניות לעתיד-

מימוש פוטנציאל 
בתחום הלימודי 

  והמקצועי

דמות  התק-
  במיומנויות יסוד

 תפקוד לימודי -
  בכיתה ובסדנה

   שינויים ביחס החניכים כלפי הלימודים-
   חוויית הלימודים העיוניים והסדנה-
   תעודות בעת היציאה -

השתלבות במסגרת 
נורמטיבית של 

/ לימודים
צבא לאחר /עבודה

  עזיבת המפתן

המסגרות שאליהן 
 עברו בני הנוער 

  :רות לאחר היציאה מהמפתןהשתלבות ותפקוד במסג
   לימודים-
   עבודה -
   צבא-
  לאחר המפתן") בבית(" היעדר מסגרת -
   עיסוק היום-
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  שיטת המחקר. 3
  

ייחודו של המחקר הוא בכך שהוא מביא את נקודת מבטם של יוצאי המפתנים לגבי תקופת המפתן 

ות ראיונות עומק פתוחים המחקר התבצע באמצעות סקר טלפוני ובאמצע. וחייהם לאחר היציאה ממנו

. במסגרת המחקר הקודם, שכוונו לחניכי ששת המפתנים שעליהם נאסף מידע בתקופת שהותם במפתנים

  .להלן פירוט אוכלוסיית המחקר ותיאור כלי המחקר שבהם נעשה שימוש

  

   אוכלוסיית המחקר3.1
  הגדרת האוכלוסייה. א

קר הקודם אשר סיימו את לימודיהם במפתן אוכלוסיית מחקר המעקב כללה את כל הנבדקים של המח

, א"תשס, ס"אלה שסיימו במהלך תש). יוצאי המפתן או היוצאים, להלן(ט "עד סוף שנת הלימודים תשנ

  .  לא נכללו במחקר זה-או עדיין למדו במפתן בתקופת ביצוע הראיונות 

  

  529  אוכלוסיית המחקר הקודם

  20    ס ואילך"מסיימי תש

  509  וכחיאוכלוסיית המחקר הנ

  

   התהליך והקשיים-איתור האוכלוסייה . ב
צוות , והוא נעשה תוך שיתוף פעולה בין צוותי המפתנים, תהליך איתור היוצאים היה ארוך ומורכב

  . וחברי הנהלת השירות לשיקום נוער, המחקר

  

ה אחראי בכל מפתן מונה אדם שהי. ידי צוות המפתן בו למדו-הפנייה הראשונית אל היוצאים נעשתה על

רק לאחר שהיוצא אותר ונתן ). ראו פירוט בהמשך(והמשימה חולקה בין מספר אנשי צוות , לאיתורים

  . הועבר מספר הטלפון שלו לצוות המחקר, לנציג המפתן את הסכמתו להתראיין

  

אלא שקשיים שעלו בתהליך האיתור חייבו , התכנון המקורי היה לבצע את כל האיתורים באותו הזמן

לאחר שהושלמו הראיונות של אלה שאותרו בסבב , ת המחקר לבקש שיתקיים סבב איתורים נוסףאת צוו

  .להלן יובאו תיאור התהליך ותיאור הקשיים. האיתורים הראשון

  

  הסבב הראשון 
למעט , הצוותים בששת המפתנים במדגם התבקשו ליצור קשר עם כל החניכים שנכללו במחקר הקודם

את הטופס היה צריך למלא . לכל מפתן הועבר טופס לתיעוד האיתורים. אלה שעדיין לומדים במפתן

את תוצאות האיתור היה צריך לסמן על פי . ידי האדם שעסק באיתור-על, בעבור כל נדגם בנפרד

  :האפשרויות הבאות

 .הבוגר הסכים להתראיין .1



  7

  .הבוגר אותר אך סירב להתראיין .2

 ? מה מנע את איתורו. הבוגר לא אותר .3
ומהו , היה צריך לציין את מספר הטלפון שבו ניתן להשיג אותו, אותר והסכים להתראייןאם הבוגר 

  . המועד המועדף לריאיון

  

מנהל המפתן חילק את הרשימה על פי , למשל', במפתן ד. כל מפתן נערך לביצוע האיתורים בצורה שונה

על מנת שזה , יכים אליווהעביר לכל מדריך סדנה את רשימת החניכים לשעבר השי, השייכות לסדנאות

ופנה , העובד הסוציאלי של המפתן לקח על עצמו את מלאכת האיתורים', במפתן ג. יבצע את האיתורים

מנהלת ', במפתן ה). שלא הכיר אותם אישית, כלומר(גם לחניכים לשעבר שהיו במפתן טרם תקופתו 

  .המפתן העבירה את המשימה למזכירות המפתן

  

איתורים אלה . לדווח על היוצאים שאותרו לאחר תקופת זמן שהוגדרה מראשצוותי המפתנים התבקשו 

פשרו לקיים וִא, ללא התערבות של צוות המחקר וגם לא של השירות לשיקום נוער, ידי המפתנים-נעשו על

מכיוון שהייתה שאיפה להגיע לאחוזי איתור ).  מאוכלוסיית המחקר40%-כ( ראיונות טלפוניים 214

  .וצע סבב איתורים נוסףב, גבוהים יותר

  

  הסבב השני
היה על צוות , לאחר מיצוי הניסיונות לראיין את כל אלה שפרטיהם התקבלו בסבב האיתורים הראשון

שיעשו מאמץ נוסף לאתר יוצאים שלא אותרו בסבב , ראשית. המחקר לחזור אל המפתנים בשתי בקשות

דקו את כל המקרים שבהם צוות המחקר שיב, שנית. על מנת להעלות את אחוז המרואיינים, הראשון

מאחר שהיה מדובר . ידי המפתנים כמאותרים-נכשל בריאיון חניכים לשעבר שפרטיהם הועברו על

. צוות המחקר פנה בבקשה לעזרה גם מצד חברי הנהלת השירות לשיקום נוער, במשימה קשה יותר הפעם

, עודד ולסייע במלאכת האיתוריםאת אחד מששת המפתנים וידאג ל" יאמץ"הוחלט שכל חבר הנהלה 

  .בעקבות מאמצים אלו אותרו יוצאים נוספים, ואכן

  

  :ניתן לומר כי הקושי באיתור יוצאי המפתנים נבע משלוש סיבות בעיקר

ניתוק קשר , ניתוק קשר של בני הנוער עם בני המשפחה, מאסר: נסיבות אישיות של החניכים לשעבר 

  .ועוד,  תדיר של מקום המגוריםשינוי, של המשפחה עם גורמים שונים

חניכים שבזמן לימודיהם במפתן שהו : היעדר מידע מספיק על החניכים לשעבר במפתנים עצמם 

, חניכים שעברו למוסד לימודי אחר לפני תום השנה והתיק האישי עבר איתם, בפנימייה או בהוסטל

  . ועוד

מפתנים אינם שולחים תיקים כבר כעשר שנים שה: היעדר מקורות מידע בשירות לשיקום נוער 

ובהנהלת השירות לא קיים מאגר מידע ממחושב של הילדים , למגנזה של משרד הרווחה בירושלים

  ). בעבר ובהווה(הנמצאים בטיפולם 

  

  :התקבלה התמונה הבאה, בסיום סבב האיתורים השני

  509  אוכלוסיית המחקר הנוכחי
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  )35%(  178    מספר הלא מאותרים
  )65%(  331    מספר המאותרים

  

  .2דבר זה ניתן לראות בלוח . יש לציין שקיימים הבדלים ברמת האיתור שאליה הגיעו המפתנים השונים

  

  )במספרים מוחלטים ובאחוזים(מאותרים במפתנים השונים : 2לוח 
  האוכלוסייה שאותרה
  במספרים  באחוזים

  
  אוכלוסיית המחקר

  
  מפתן

  הכל-סך  509  331 65
 'מפתן ג  82  64 78
 'מפתן ד  92  71 77
 'מפתן א  40  29 73
 'מפתן ה  132  86 65
 'מפתן ב  100  55 55
 'מפתן ו  63  26 41

  

.  מהיוצאים78%אותרו , אשר הצליח להגיע לאחוזי האיתור הגבוהים ביותר', במפתן ג, כפי שניתן לראות

 מחניכיו 41%ק אשר הצליח לאתר ר, שבו אחוזי האיתור הם הנמוכים ביותר', לעומת מפתן ו, זאת

מאמצי האיתור מוצו בכל ששת מפתני המדגם בזכות שיתוף הפעולה הפורה שנוצר , בכל מקרה. לשעבר

היכולה להמחיש את האתגר שבאיתור של בני ' להלן תובא דוגמה א. בין צוותי המפתנים וצוות המחקר

  . וכיצד מאמץ זה הצליח הודות לשיתוף הפעולה שהתקיים, נוער מסוימים

  

כל מה שידעו במפתן הוא .  במפתן מסוים התקשו לאתר נער שהוא מחוסר בית ומשפחה:'מה אדוג

מזכירת המפתן הצליחה , לאחר מאמצים רבים. שהנער משוטט מזה שנים מספר באזור מסוים בארץ

ולאתר את מספר הטלפון של עובד סוציאלי המטפל בו כיום , להתחקות אחר המסלול שעשה הנער

היא יצרה קשר עם העובד הסוציאלי בכדי שזה יעזור לה להגיע . צעירים החיים ברחובבמסגרת תומכת ל

וביקש שאדם מצוות המחקר , העובד הסוציאלי לא הסתפק בהסבר שנתנה לו מזכירת המפתן. אל הנער

, רכזת המחקר. מתוך אינטרס להגן על הנער, ייצור איתו קשר ויסביר לו ביתר פירוט במה הדבר כרוך

התקשרה אליו והסבירה לו במה , את מספר הטלפון של העובד הסוציאלי ממזכירת המפתןשקיבלה 

ורק אז לחזור אל רכזת , לבדוק אם הוא מוכן להתראיין, העובד הסוציאלי הבטיח לדבר עם הנער. מדובר

, מסר לה שדיבר עם הנער, העובד הסוציאלי התקשר אל רכזת המחקר, בהמשך. המחקר עם תשובה

רכזת . ואז היא תוכל להתקשר ולראיין אותו, ושבשעה מסוימת הנער יהיה אצלו,  הסכמתושהנער נתן

  .המחקר התקשרה בשעה היעודה והנער רואיין

  

כמו גם דוגמאות למאמצי , "אבודים"ישנן כמובן דוגמאות נוספות להצלחות באיתור נערים שכבר נחשבו 

  .איתור שהסתיימו בתסכול עמוק

  

  ).3לוח (וכלוסייה שלגביה נכתב דוח מחקר זה להלן לוח מסכם של הא
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  )במספרים מוחלטים ובאחוזים(מסרבים ומרואיינים , מאותרים: 3לוח 
  אוכלוסיית המחקר  במספרים  באחוזים

  האוכלוסייה הראשונית  509 100
  נבדקים שלא אותרו 178 35

  נבדקים שסירבו להשתתף במחקר 25 5
  נבדקים שרואיינו טלפונית 306 60

  

, לא אותרו מסיבות שונות) 35%(כשליש . מהאוכלוסייה הראשונית רואיינו) 60%(שלישים -קרוב לשני

  .  אותרו אך סירבו להשתתף במחקר5%

  

  איתור-אי. ג
  :איתור-ניתן להבחין בדפוסים שונים של אי

  ).'דוגמה ב(יוצאים שלא נמצא שום מידע במפתן על מקום הימצאם כיום  

  ). 'דוגמה ג(אך לא אותרו , כלשהו לגבי מקום הימצאםיוצאים שהיה מידע  

  .אך צוות המחקר לא הצליח להגיע אליהם, ידי צוות המפתן-יוצאים שאותרו על 

  

התגובה הראשונה , שכאשר צוות המפתן הסתכל ברשימות החניכים לשעבר שיש לאתר, נער: 'דוגמה ב

גם אין לו תיק . איש כמעט אינו זוכר אותונראה ש". לא זוכרים שהיה לנו אחד כזה פה? מי זה"הייתה 

והמדריך של הסדנה מצליח , ובכל זאת שמו מתגלה במצבת התלמידים של אחת הסדנאות. במפתן

, בקושי דיבר עברית, עולה חדש. אך כל מה שהוא זוכר זה שהנער היה במפתן זמן קצר בלבד. להיזכר בו

אין עליו שום פרט מזהה . פחתו עברה לעיר אחרתאולי כי מש, "להיעלם"במהרה שב . קשר עם אישלא ִת

  . שיוכל לעזור באיתור

  

, עברה לחיות עם גבר אלים, אשר סמוך לזמן עזיבתה את המפתן עזבה גם את ביתה, נערה: 'דוגמה ג

). ועם הילד שנולד לה מהגבר הראשון(והיום חיה עם גבר אחר , נדדה ממקום למקום, עזבה גם אותו

ואת השתלשלות העניינים בחייה , עד לפני כשנתיים עוד ראו אותה מדי פעם.  היטבבמפתן זוכרים אותה

, נערה זו ניתקה במכוון כל קשר עם עברה. יודעים משמועות המגיעות מבני משפחתה או משכנים לשעבר

   .והיום אין שום אפשרות ריאלית לאתרה

  

  הסירוב להשתתף במחקר. ד
איתור יכול להיות גם ביטוי לכך שהאדם -אי.  לעתים דק מאודאיתור לסירוב הוא-הקו המבחין בין אי

, בפרט, ייתכן שאין ברצונו לשתף פעולה עם המפתן. מסיבות אלה או אחרות, אינו רוצה להיות מאותר

רבים מהמקרים שבהם הריאיון לא התבצע בשל התחמקויות חוזרות ונשנות של . בכלל, או עם הממסד

העדפנו , עם זאת. הם בעצם ביטוי לסירוב, )להלן' ראו דוגמה ד(חתו או של בני משפ/החניך לשעבר ו

- רק את המקרים שבהם המרואיין עצמו סירב באופן חד" סירובים"החשבנו כ, לכן. להימנע מפרשנות

היו מקרים שבהם ניתנה (ואמר זאת מפורשות לצוות המפתן או לצוות המחקר , משמעי להתראיין

  ). התקבל סירוב, המראיין התקשראך כאשר , הסכמה לצוות המפתן
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לצוות המחקר מועבר מספר . ידי צוות המפתן ואף נתן הסכמתו להתראיין-נער שאותר על: 'דוגמה ד

ואף (המראיין מנסה לאתר את הנער במספר זה פעמים רבות בימים שונים . הטלפון הסלולרי של הנער

, כזת המחקר מחליטה לפנות למפתן שניתר, לבסוף. המספר תמיד אינו זמין). בשעות שונות של היום

הפעם נמסר לצוות המחקר שהנער נאסר . צוות המפתן שב ליצור קשר עם משפחת הנער. בבקשת עזרה

. רכזת המחקר מקבלת את מספר הטלפון של משפחת הנער. אך הוא ישתחרר בעוד שבועיים, בינתיים

, עונה קול" ?טוב, תקשר עוד חצי שעהת, הוא מתקלח. "עוברים שבועיים והמראיין מתקשר למספר זה

אבל מחר בבוקר תוכל לתפוס אותו לפני , הוא בדיוק כרגע יצא: "אחרי חצי שעה. כנראה, של אחות

עונה הפעם קול " הוא עוד ישן: "כך-יומיים אחר. למחרת בבוקר אף אחד לא עונה". שהוא יוצא לעבודה

ובקשה , כך המראיין נתקל בתגובה זועמת-חרשבוע א. אולי של אח שלו, אולי של הנער עצמו, אחר

  . וטריקת טלפון, שיפסיק לרדוף אחרי הנער

  

את זאת יש לקשור עם המאמץ שעשו . היו מקרים מעטים יחסית של סירוב מפורש, 3כפי שהוצג בלוח 

ואף , לשכנע אותם להשתתף במחקר, לדבר איתם, צוותי המפתנים לאתר את החניכים לשעבר בעצמם

  .הסכימו גם להתראיין, כל אלה תרמו לכך שרוב היוצאים שאותרו. תם לטלפון של המראייןלהכין או

  

  השוואה בין מרואיינים ללא מרואיינים. ה
, משום שלא אותרו, רובם.  לא רואיינו40%,  חניכים לשעבר509מתוך האוכלוסייה הכוללת של , כאמור

ע על מאפיינים מיוחדים של קבוצת האם ניתן להצבי. משום שסירבו להשתתף במחקר, ומיעוטם

נערכה השוואה , על מנת לברר זאת? בהשוואה לקבוצת החניכים שרואיינו, החניכים לשעבר שלא רואיינו

. בהסתמך על נתוני המחקר הקודם, בין המאפיינים של קבוצת המרואיינים לקבוצת הלא מרואיינים

  : אה הםהמשתנים על פיהם נערכה ההשוו. ההשוואות מוצגות בנספח

 )1-לוח א(מין המרואיין  .1
  )1-לוח א) (עולים מול ותיקים(ארץ המוצא של המרואיין  .2

 )1-לוח א(האם המרואיין שהה בפנימייה בזמן לימודיו במפתן  .3
  )1-לוח א(לפני כניסתו למפתן , האם המרואיין היה במסגרת של החינוך המיוחד .4

 )2-לוח א(גיל המרואיין בעת ביצוע המחקר  .5
  )3-לוח א(ין בעת סיום לימודיו במפתן גיל המרואי .6

 )4-לוח א(משך הזמן שעבר מאז היציאה מהמפתן  .7
  )5-לוח א(הזמן ששהה המרואיין במפתן  .8

  )6-לוח א(מאפיינים לימודיים והתנהגותיים בזמן המפתן  .9

  )6-לוח א(ביחס המשפחה לחניך ) הזנחה, התעללות(האם ידוע על בעיות חמורות  .10

  

  : אהלהלן עיקר ממצאי ההשוו

ותק בארץ ולימודים קודמים , לא נמצאו הבדלים בין קבוצת המרואיינים ללא מרואיינים מבחינת מין 

  . במסגרת של החינוך המיוחד
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לעומת האחוז , גרו בפנימייה בזמן הלימודים במפתן) 14%(אחוז גבוה יותר מבין הלא מרואיינים  

היה באיתור אותם בוגרים שגרו בפנימיות ניתן להסביר הבדל זה בקושי ש). 3%(בקרב אלה שרואיינו 

  . בזמן הלימודים במפתן

  .לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות לגבי משך הזמן שעבר מאז היציאה מהמפתן 

נמצא , בקרב הלא מרואיינים. בהשוואה בין הקבוצות מבחינת משך השהות במפתן נמצאו הבדלים 

ניתן ).  בקרב המרואיינים11% לעומת 25%(אחוז גבוה יותר של יוצאים ששהו במפתן פחות משנה 

ולכן גם , בשל משך השהות הקצר, להניח כי מדובר בחניכים שלא יצרו קשר עמוק עם צוות המפתן

יחסית , מדובר בקבוצה שיש להניח שהשפעת המפתן עליה פחותה, עם זאת. היה קושי לאתרם

  . לחניכים ששהו במפתן זמן רב יותר

נו הוערך כפחות טוב ממצבם של המרואיינים במדד ההסתגלות מצבם של החניכים שלא רואיי 

בקרב קבוצת הלא מרואיינים , כן-כמו). כפי שהוערכו בזמן השהות במפתן(למסגרת ובמדד התוקפנות 

  . נמצא אחוז גבוה יותר של יוצאים אשר הרקע המשפחתי שלהם כולל התעללות או הזנחה

  

שנת , ותק בארץ, ות המרואיינים והלא מרואיינים מבחינת מיןכי אין הבדל בין קבוצ, ניתן לומר, לסיכום

: נמצאו הבדלים במספר מאפיינים משמעותיים, עם זאת. היציאה מהמפתן והשתייכות לחינוך המיוחד

יש יותר יוצאים שגרו ; יש יותר יוצאים ששהו במפתן פחות משנה, בקרב קבוצת הלא מרואיינים

מצבם של היוצאים שלא ,  בממוצע-בדל המשמעותי מכולם והה; בפנימייה בעת לימודיהם במפתן

בתחומי ההסתגלות : רואיינו היה בעייתי יותר בעת שהותם במפתן ממצבם של היוצאים שרואיינו

, שהובאו קודם לכן' ד-ו' ניתן לראות זאת גם בדוגמאות ג(ההתנהגות והרקע המשפחתי , למסגרת

היוצאים שלא , ייתכן שבשל מאפיינים אלה). התראייןהמתארות יוצאים שלא אותרו או שלא הסכימו ל

 עובדה העשויה לגרום להטיה מסוימת -רואיינו נמצאים כיום במצב פחות טוב משאר היוצאים 

מכיוון שקבוצת המרואיינים אינה מייצגת באופן מלא את אותם יוצאים שמצבם , כלומר. בממצאים

בי מצבם של יוצאי המפתנים עשויה להיות טובה התמונה שתצטייר לג, בתקופת המפתן היה פחות טוב

  . יותר מזו שהייתה מתקבלת אילו היה ניתן לכלול במחקר את כלל היוצאים

   

   הסקר הטלפוני3.2
  מבנה השאלון הטלפוני . א

היה על צוות המחקר לאזן בין , בעת בניית השאלון. הסקר נערך באמצעות שאלון מובנה לריאיון טלפוני

  :הצרכים הבאים

  ,הצורך להתייחס לכל הנושאים שאותם הוחלט לבדוק במסגרת מחקר המעקב 

חברי הנהלת השירות ונציגי ששת המפתנים הדגישו שמדובר באוכלוסייה (הצורך לבנות שאלון קצר  

  ,)שלושים דקות-שתתקשה לשמור על ריכוז מעל לעשרים

  . )בשל מאפייני האוכלוסייה, שוב(הצורך לנסח את השאלות בשפה פשוטה  

  :היה על צוות המחקר להתמודד עם הדילמות הבאות, בנוסף

אבטלה , מאסרים, שירות בצבא-סיבות לאי, למשל(עד כמה לכלול שאלות שיכולות להיות חודרניות  

  . אך בצורה מצומצמת, הוחלט לשאול שאלות בתחומים אלה; )ממושכת
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או על פי ציר נושאי , )עד היוםמרגע עזיבת המפתן ו(האם לבנות את השאלון על הציר הכרונולוגי  

הוחלט להתייחס בצורה מפורטת יחסית לתקופה שמיד לאחר עזיבת ; )'וכו, צבא, עבודה, לימודים(

  . עבודות וכדומה, לימודים מאז היציאה ועד היום, ולאחר מכן על פי ציר נושאי, המפתן

  

 השאלון נבנה כך שניתן יהיה . שאלות שהתפרסו על פני שישה חלקים59בסופו של דבר נבנה שאלון בן 

  :להלן ששת הנושאים המרכזיים שהשאלון כלל. להעבירו בחצי שעה או פחות

  ;פרטים דמוגרפיים של המרואיין .1

 ;)עזיבת המפתן/כולל סיום(תקופת המפתן  .2
  ):מאז עזיבת המפתן ועד היום(מסגרות  .3

  לימודים -

  עבודה -

  שירות לאומי/צבא -

  מסגרת סגורה -

  היעדר מסגרת -

  אחר -

  ;)היום(ברתי של המרואיין מצב ח .4

  ;)מאז עזיבת המפתן ועד היום(קשר עם שירותים וצורך בעזרה  .5

  .תכניות לעתיד .6

  

  ביצוע הריאיון הטלפוני. ב
אלא גם בעת ביצוע , אופייה המיוחד של אוכלוסיית המחקר נלקח בחשבון לא רק בעת בניית השאלון

ובעלי יכולת הקשבה , ם אוכלוסיות מיוחדותנבחרו מראיינים בעלי רקע בעבודה ע, לשם כך. הראיונות

  . מראיינים אלה קיבלו הדרכה שכללה רקע על אוכלוסיית המחקר. ורגישות

  

הפער קשור לרמת . ומקרים שבהם נמשך קרוב לשעה, היו מקרים שבהם הריאיון נמשך כרבע שעה

רואיינים שענו בקיצור היו מ. שנוצרה בינו לבין המראיין" כימיה"הכושר המילולי של המרואיין וכן ל

בעוד שאחרים הרחיבו את הדיבור וסיפרו למראיין דברים נוספים שהתפרסו מעבר , "לא/כן"נמרץ וב

  . ההנחיה שניתנה למראיינים הייתה לנהוג בגמישות ולכבד את המרואיין. לשאלה הספציפית שנשאלו

  

, במקרים בודדים. מותוהשאלון מולא בשל)  מקרים286( מהראיונות הטלפוניים שהתבצעו 93%-ב

משום שזה התעייף או היה , המראיין הוצרך לשוב ולהתקשר אל המרואיין על מנת להשלים את השאלון

לרוב היה זה הורה ; מיוזמתו, אדם אחר סייע לריאיון, במקרים אחרים. צריך להפסיק את השיחה

  .שהקשיב לשיחה והתערב בה מדי פעם

  

משום שהמרואיין , זאת. השאלון לא מולא עד סופו)  מקרים18(ו  מהראיונות הטלפוניים שהתבצע6%-ב

, לפעמים זה התבטא בניתוק הטלפון באמצע השיחה. וסירב להמשיך, או עצבנות, גילה סימני עייפות

  . כך-זמינות הקו לאורך זמן אחר-ואי
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חה של השאלון מולא באמצעות ריאיון בן משפ)  מהראיונות הטלפוניים שהתבצעו1%(בשני מקרים 

מדובר במקרים בהם בן המשפחה העיד שיהיה קשה מאוד לראיין את החניך לשעבר בשל המצב . הנבדק

  .והביע נכונות לענות על השאלות במקומו, הקשה שבו הוא נתון

  

  פנים -אל- ראיונות פנים3.3
  בחירת המרואיינים. א

ידי -אשר נבחרו על, ן אחדפנים עם יוצאים של מפת-אל-בתחילת המחקר התבצעו שבעה ראיונות פנים

, המטרה הייתה להתקרב לעולמם של היוצאים בצורה שתסייע בבניית השאלון הטלפוני. מנהל המפתן

  :בשני מישורים

  .ידי צוות המחקר- זיהוי סוגיות רלוונטיות שאולי לא זוהו קודם לכן על-תוכן  

  .מה של המרואייניםוכדו, כושר ההבנה, דרכי הביטוי, המושגים,  זיהוי רמת השפה-צורה  

  

. עשר ראיונות נוספים עם יוצאי ארבעה מפתנים נוספים-נערכו שלושה, לקראת סיום הסקר הטלפוני

פנים על סמך אחת -אל-ידי המראיינים הטלפוניים לריאיון פנים-הומלצו על, היוצאים שרואיינו בשלב זה

יש ; סיפור החיים שלו מעניין; וחהמרואיין היה בעל כושר מילולי ופת: או יותר מההתרשמויות הבאות

לחיוב או (היה לו הרבה מה להגיד על המפתן ועל השפעתו בחייו ; לו תובנות ביחס לעצמו ולאחרים

רואיינו היוצאים , מבין מומלצים אלו. או הציע להיפגש, היה נראה שהוא מחפש אוזן קשבת; )לשלילה

  . מראיינת במסגרת הזמן הנתוןושיכלו להיפגש עם ה, פנים-אל-שהסכימו להתראיין פנים

  

והיתר עם , חמישה עם בנות יוצאות מפתנים: פנים-אל-נערכו עשרים ראיונות פנים, אם כן, הכל-בסך

  . בנים

  

  המפגש עם המרואיינים. ב
, אב, אם(ובמרביתם גם היה נוכח בבית לפחות אדם נוסף , מרבית הראיונות התבצעו בבית המרואיין

גם . את המרואיין מסביבתו ולראיין אותו ביחידות" לבודד" בדרך כלל היה קשה ).זוג-בת/בן, אח, דודה

הדלת נשארה פתוחה וקולו של , )אם יש לו חדר משלו(כאשר ביקשנו לעבור מהסלון לחדרו של המרואיין 

. אמו של המרואיין אף התערבה בריאיון מיוזמתה, במקרים מסוימים. המרואיין התערבב בנעשה מסביב

או במקום אחר , במפתן שבו למד, ים מועטים הריאיון התבצע מחוץ לבית המרואייןרק במקר

  . שהמרואיין בחר

  

מעבר למה , פשרו ללמוד דברים נוספים על עולמוִא, ההגעה לבית המרואיין והשהייה בו במהלך הריאיון

) מחוות פניו,  גופותנועות, לבושו(גם ההתבוננות במרואיין . שהוא עצמו בחר לחשוף מילולית דרך הסיפור

הטון האירוני או , עוצמת הקול, קצב הדיבור, השתיקות(וההקשבה לאלמנטים אחרים שאינם מילוליים 

להלן . המראיינת סיכמה לעצמה התרשמויות אלה, בתום ביצוע הראיונות, לכן. סייעו לנו בכך) הכעוס

  .ריםיובאו שתי דוגמאות מהתרשמויות אלה להמחשת חוויית המפגש עם הבוג
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והוא ביקש מאיתנו , עשרה וחצי בבוקר-נקבע לשעה אחת] שם בדוי[הריאיון עם שימי : "'דוגמה ה

כאשר הגענו לדירה בקומה השלישית של בניין . כדי להעיר אותו, להתקשר אליו כחצי שעה קודם

גם אביו . היא הלכה לקרוא לו וביקשה שנשב בסלון עד שיבוא. פתחה לנו אמו של שימי, הבלוקים הישן

היה נראה שזה עתה , כאשר שימי הופיע. או חשדן, של שימי היה שם אך הוא כמעט לא דיבר ונראה עוין

בלט מבע העיניים , בתוך המראה העייף והמוזנח של הבחור הגמלוני!). למרות שהתקשרנו(קם מהמיטה 

באמצע יום חול ,  ביתיבלבוש, היה מוזר לראות שלושה אנשים בוגרים בתוך הבית, בכלל. הכבוי, העצוב

מרגע שנכנסנו חשתי ). ושניהם היו לא מגולחים, בדומה לשימי, האב לבש מכנסיים קצרים וגופיה(

שאלתי אם אנחנו יכולים . קשה, ואולי גם כלכלית, ושבבית הזה יש מצוקה נפשית, שהאוויר טעון מאוד

   .ואז עברנו לחדרו, לשבת במקום אחר לבד עם שימי

  

שימי . בקושי היה בחדר מקום אחר לשבת בו.  תפס מזרון זוגי שהיה מונח על הרצפה את רוב החדר

והמראיין השני , על קצה המיטה] המראיינת[אני , נשען על הקיר, התיישב על שרפרף קטן ליד המערכת

לא זכור לי אם הייתה . החלון היה פתוח ולא היה נראה שיש מזגן בבית, היום היה די חם. על הרצפה

בשלב , ואכן. כך שהוריו של שימי יכלו לשמוע את הריאיון. היא נשארה פתוחה,  אך אם הייתה כזו,דלת

אפשר היה לראות שנושא השיחה טעון עבורה . אמו נכנסה לחדר ופשוט השתלטה על השיחה, מסוים

, כשראיתי שהיא לא נותנת לשימי לדבר). בתוקפנות, בקול רם, מהר(מאחר שדיברה באינטנסיביות 

אם כי כל זמן הריאיון האב לא נכנס . רק אז עזבה את החדר. יקשתי ממנה שתיתן לנו לשמוע אותוב

  . אפשר היה לחוש בנוכחות שלו, לחדר

  

השיער ): מצווה-אולי תמונת בר(הייתה תלויה תמונה של שימי כאשר היה נער , מעל המערכת, על הקיר

היה פער גדול . בוגר, מבט רציני, חולצה בצבע בורדו, אקט ועניבה בצבע בהיר'ז, מסורק אחורנית בקפידה

אבל העיניים העצובות . לבין ההזנחה של הצעיר שקיבל אותנו זה עתה, בין האלגנטיות של הנער בתמונה

פער דומה התגלה בין תמונת הבחור המצליח ששימי ביקש להעביר לנו בתחילת . היו אותן עיניים

, סימני ההצלחה הלכו והתפוגגו. לתמונה הקשה שהתקבלה בסופו, ושאני האמנתי בה עד תום, הריאיון

או בגלל האווירה הלא , שמא בגלל זה. ואולי כבר לא תתממש, מותירים אחריהם אשליה שלא מומשה

  ."יצאנו מהריאיון בתחושה כבדה, נעימה שחווינו בביתו של שימי

  

פנתה אלי , ום שבו הוא רואיין טלפוניתבי. הייתה מיוחדת במינה] שם בדוי[ההגעה אל אדיר : "'דוגמה ו

דיברתי עם אדיר , בעקבות זאת. איינה מישהו שנמצא במצב קשה במיוחדואמרה שִר, המראיינת בדאגה

אדיר לא פתח ). שהתחלף מאז עזיבתו(פעמיים בטלפון כדי לקשר בינו לבין הצוות הטיפולי של המפתן 

למרות זאת הרגשתי שהוא זקוק למישהו שיטה . ןאת עצמו אלי בטלפון וגם לא רצה להתקשר אל המפת

לכן החלטתי לנסות בשלישית ולשאול אם הוא מוכן להיפגש איתנו . בצורה נואשת, לו אוזן קשבת

הדלת נפתחה לכדי חריץ צר ודרכו נשקפה דמותה , כאשר הגענו לכתובת שנתן לנו. פנים-אל-לריאיון פנים

וסגרה , ענתה בהרמת כתף, לשאלתנו מתי יחזור. 'א בביתאדיר ל'שאמרה במתיקות , של ילדה כבת עשר

המראיין השני גילה קור רוח והציע להתקשר . חששתי שהוא מנסה להימנע מהפגישה איתנו. את הדלת

הבנה לגבי -הייתה פשוט אי(מאה מטר משם , הסתבר שאדיר כבר מחכה לנו רבע שעה. לסלולרי שלו

ההתרגשות שניכרה על פניו בשעה שראה . י בחור חייכן ונרגשנגלה ל, כאשר בא לקראתנו). מקום המפגש
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ובמובן . גרמה לי להרגיש שהוא הולך להגיש לנו את הלב במתנה, אותנו והושיט לנו את היד לשלום

  . כך אכן היה, מסוים

  

כיוון ההליכה היה . אל תוך השדה, בדרך לא סלולה, ואז הוא התחיל להוביל אותנו אל מחוץ לשכונה

לא הייתי מסכימה בשום אופן , עלה בדעתי שאם הייתי באה לבד, מצד אחד. ייה שנראה במרחקאתר בנ

. משהו אמר לי שאפשר לסמוך עליו במאה אחוז, מצד שני). למרות שזה היה באמצע היום(ללכת אחריו 

' שמה' וזה שלומאחר שהוא רוצה לקחת אותנו למקום , הוא הסביר לנו שלא פגש אותנו בבית משפחתו

אדיר הזמין אותנו , כאשר הגענו למקום). שלושה קרוואנים שנראו באמצע השדה-והורה בידו על שניים(

אפילו לא . והיה שם חדר אחד גדול וזהו, דלת הקרוואן הייתה פתוחה. להיכנס לקרוואן שבו הוא חי

 בכל מיני מלא, היה נראה שהקרוואן כבר עבר הרבה ידיים. רק פינת בישול קטנה עם כיור, שירותים

. אולי אפילו ממה שאנשים אחרים משאירים ברחוב, רהיטים ישנים ודהויים שנאספו מכאן ומכאן

והיה גם , אדיר השאיר את הדלת פתוחה. הפתיע אותי לגלות שנעים לי להיות במקום הזה, למרות זאת

גשתי שאפשר ולראשונה מזה זמן רב הר, הייתה רוח קלילה. חלון גדול שממנו נשקפו שדות מוריקים

  . לנשום

  

לאחר . כאשר שולחן נמוך מפריד בינינו, מיטה והזמין אותנו לשבת ממול/אדיר התיישב על הספה

אך למרות צורת הביטוי . החל לספר את סיפורו בקוהרנטיות רבה, שהצגתי בפניו את שאלת הפתיחה

 מורגל לדבר על עצמו בפני והוא הסביר לי שאינו, ניסיתי להרגיע אותו. קולו רעד, היפה והבהירה שלו

. אם כי נראה שלקראת הסוף השתחרר קצת, הרעדה בקולו נמשכה כמעט לכל אורך הריאיון. אנשים

  . ושוב נפרד מאיתנו בלחיצת יד חמה, אדיר ליווה אותנו חזרה למקום שבו חנינו, בסוף הריאיון

  

' לעבור'ודעת אם חוויה זו יכולה ואינני י, קשה לי לתאר במילים את החוויה שעברתי במחיצתו של אדיר

כאילו אדיר נתן לנו . הרגשתי מאוד טוב, גם בעת הריאיון וגם לאחריו, בכל מקרה. בעת קריאת הריאיון

  ".כך מחפש-משהו מהשקט שהוא בעצמו כל, במתנה

  

  טכניקת הריאיון . ג
למטרות " ייםסיפור ח"פנים נעשו תוך התאמה של הטכניקה הנקראת -אל-הראיונות שהתבצעו פנים

כפי שכבר , המראיינת שבה להציג בפניו את המחקר ומטרותיו, בתחילת המפגש עם המרואיין. מחקר זה

המראיינת מסבירה למרואיין שהיא מבקשת , לאחר מכן). בעת תיאום מועד המפגש(עשתה בטלפון 

איזה "ין לספר מתבקש המרואי, כך. להכיר את סיפור חייו דרך הפריזמה של היותו חניך מפתן לשעבר

מוסבר גם ". ומה עשית מאז ועד היום, איך היה להיות במפתן, מין ילד היית כאשר הגעת למפתן

מבלי שהמראיינת , שהמראיינת באה להקשיב לסיפורו ושהוא מוזמן לדבר באופן חופשי, למרואיין

עם . עם שאלות משנההמרואיינים חשו בנוח עם הנחיה זו ולא היה צורך לכוון אותם , לרוב. תפסיק אותו

  ).ולפעמים אף במהלכו(לעתים היה צורך לשאול שאלות הבהרה או הרחבה בתום הסיפור , זאת

  

ידי מראיינת אחת שרשמה את דברי המרואיין וגיבתה עצמה -הראיונות התבצעו על, בתחילת המחקר

ואיינים הסכימו ולאור העובדה שלא כל המר, לאור האינטנסיביות של הסיפורים. בעזרת מכשיר הקלטה
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דבר זה סייע רבות בביצוע . הוחלט שאדם נוסף יצטרף לראיונות ויסייע ברישום, שיקליטו אותם

  .הראיונות ולא עורר התנגדות מצד המרואיינים

  

פנים הייתה להגיע לתובנות מעמיקות ביחס -אל-מטרתם העיקרית של הראיונות שהתבצעו פנים

. ת דרך ריאיון טלפוני קצר ומובנה עם כמה מאות מרואייניםבצורה שלא מתאפשר, לאוכלוסיית המחקר

ומה עשית מאז ועד , איך היה להיות במפתן, איזה מין ילד היית כאשר הגעת למפתן"השאלה הפתוחה 

, תמונה אישית מאוד. אמצע וסוף, פשרה לכל בוגר להציג בפנינו תמונת אורך שבה יש התחלהִא" ?היום

ולדלג על אפיזודות בחייו , ות הזמן שעליהן הוא רוצה להרחיב את הדיבורשבה הוא יכול להתעכב בנקוד

  . שאינו רוצה להזכירן

  

, את סיבות הגעתו למפתן: המרואיין מוזמן לבטא את הדרך שבה הוא רואה את הדברים, בטכניקה הזו

בזמן את הפרשנות שלו לגבי דברים שאירעו לו , את יחס הצוות אליו, את הצלחותיו ואת קשייו שם

" אמת אובייקטיבית"המרואיין לא מתבקש לספק . אישיים-או ביחסיו הבין, בעבודתו, שירותו הצבאי

גרסתו של הבוגר עם גרסתם ) ואף לא לעימות(אין מקום לאימות , לכן. אלא רק את האמת שלו, כלשהי

  ). מהמפתן או ממסגרות אחרות(של אחרים שהיו או נמצאים בקשר איתו 

  

הסיפור . סיפור, כפי שמעיד שמה של הטכניקה, מהשימוש בטכניקת סיפור החיים הואהתוצר המתקבל 

. בפני המראיינת המסוימת שהגיעה לראיינו, שסופר ביום המסוים של הריאיון, של הבוגר המסוים הזה

  . בזה חולשתו אך בזה גם כוחו

  

  עריכת הראיונות ואופן שילובם בדוח. ד
רובם על סמך רישום ידני בעת הריאיון ומיעוטם על סמך קלטת ( קלה כל הסיפורים עברו עריכה לשונית

, כך. מטרת העריכה הייתה להפוך את הטקסט לקריא מבלי לפגוע בסגנון הדיבור של המרואיין). אודיו

בעריכה שנעשתה לא שונה הסדר . טעויות לשוניות הושארו בתוך הטקסט על מנת שלא לפגום באותנטיות

וגם כאשר אותו נושא חזר במקומות שונים של , גם אם היו קפיצות בזמן, רו הדבריםהכרונולוגי שבו נאמ

תהליך . החזרה על הנושאים הייתה קשורה לשאלות שהמראיינת ניסחה בתום הסיפור,  לעתים.הריאיון

אזור מגוריו , של כל פרט שיכול לסייע בזיהוי המרואיין, או שינוי מכוון, העריכה כלל גם השמטה מכוונת

  . או המפתן שבו למד

  

  . משולבים בדוח באופן המאיר ומחדד סוגיות שונות) פנים-אל-פנים(קטעים מהראיונות הפתוחים 

  

ויתואר מצבם בתחומים , בפרקים הבאים תובא תפיסתם של היוצאים לגבי חוויית השהות במפתן

 ניסיון להסביר את ייעשה, בנוסף. הן בתקופה שמאז עזיבת המפתן והן בזמן ביצוע המחקר, השונים

גיל , מצב בתחומים שונים בעת השהות במפתן, רקע משפחתי, כגון מין, השונות במצבם על סמך משתנים

  .בעת ביצוע ונסיבות היציאה מהמפתן
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  תקופת המפתן . 4
  

 והיבטים עבודה בסדנאות, מופעלת תכנית המשלבת לימודים עיוניים במיומנויות יסודבמפתנים 

במפתנים מושם דגש , בנוסף. ים לתת מענה לצרכים הרגשיים והחברתיים של החניכיםטיפוליים המכוונ

 צוותי ).המאפשרות התייחסות אישית והתערבות פרטנית, "אינטימיות"ועל היותם מסגרות קטנות 

, מדריכים מקצועיים וכן צוות טיפול, מורים, המפתנים המורכבים מאנשי מקצוע מתחומים שונים

. תוך התייחסות לצורכי החניכים בתחומים שונים, מקצועית אינטנסיבית-וות ביןמאפשרים עבודת צ

שנועד להעניק , ההתנסות בעבודה יצרנית אמיתית בבתי המלאכה הינה היבט ייחודי של תכנית המפתנים

אך גם הזדמנות לפתח ולמצות כישורים שונים , לחניכים התנסות משמעותית לקראת צאתם לעבודה

שיטות העבודה מדגישות אבחון אישי והכנת תכנים . יה חיובית של יצירה והצלחהולהתנסות בחוו

חוגי העשרה ותכניות מיוחדות מועברים לתלמידים במטרה לקדם . לימודיים המותאמים לכל חניך וחניך

וכן של גורמים טיפוליים , טיפול פרטני וקבוצתי של הצוות הטיפולי. את התפתחותם הרגשית והחברתית

, כמכלול. נועדים לסייע בפתרון בעיות אישיות ובתהליך השיקום הכללי של בני הנוער, יים למפתןהחיצונ

מקצועית -מאפשרים גישה רב, והמענים הניתנים, המנגנונים הקיימים כחלק מתהליך העבודה

  ). 1998, נבות וגבעון-כהן(והתייחסות פרטנית לבני נוער 

  

הם עזבו את . 25-23ועוד כרבע בגיל , 22-19יוצאים היו בגיל ה) 68%(שלישים -כשני, בעת ביצוע המחקר

 שנים לפני מועד ביצוע 6 עד 4 מהם עזבו 70%( שנים לפני מועד ביצוע המחקר 8המפתנים שנתיים עד 

ידי היוצאים -כפי שהיא נתפסת על, בפרק זה יוצגו היבטים שונים של חוויית השהות במפתן). 1המחקר

  . לאחר מספר שנים

  
  נסיבות הכניסה למפתן 4.1

 מחניכי המפתנים מגיעים למפתן לאחר שנפלטו ממסגרות 58%, על פי ממצאי מחקר ההערכה הראשון

נבות -כהן( מהחניכים היו מנותקים ממסגרת לימודית כלשהי לפני הכניסה למפתן 30%-וכ, אחרות

  : נסיבות כניסתם למפתןלהלן יובאו מספר קטעי ראיונות בהם המרואיינים מספרים על). 1998, וגבעון
  

לא , הייתי בכיתה טיפולית' וכבר בכיתה ב, ספר רגיל-התחלתי בבית? למה הגעתי למפתן"

. אף פעם לא יכולתי לשבת. יחד עם כמה חברות עברתי לחינוך מיוחד. היה לי טוסיק לשבת

  ...".שמה עברתי יסודי ואז הגעתי למפתן
  

  

אמרו לי שאני לא יכול להתקדם . 'ייתי בכיתה זמתי שה, ספר שלי-הגעתי למפתן דרך הבית"

הלכתי . אז הפנו אותי למפתן. כי הרמה שלי היא די נמוכה בשביל התיכון, לכיוון התיכון

  ...". התקבלתי והמשכתי ללמוד במפתן, למפתן
  

  

                                                 
 .ראו פירוט מאפייני המרואיינים בנספח   1
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חודשיים לפני סוף שנת . והפסקתי ללמוד' סיימתי כיתה ט. הגעתי למפתן בלי תכנון מוקדם"

אחותי שלמדה במפתן המליצה לי על . רציתי לחזור,  בגלל לחץ בבית ומעצמי,הלימודים

רות הכירה אותי עוד מהחיתולים ועודדה אותי ָּפהמורה לַס. מפתן ומיוזמתי הלכתי לשם

בעצם הייתי . וככה נשארתי, החלטתי להישאר חודשיים ולראות. כך רציתי-לא כל. להיכנס

המפתן זה . וקיבלתי תעודת גמר,  לא נשארתי כיתה,הייתי שנתיים וקצת. צריך רק מסגרת

אני באתי מבית חם והייתי . יש ילדים שבאים מבית הרוס והמפתן הוא חממה. ... חממה

  ". במפתן מתייחסים לתלמיד בכפפות של משי. צריך מסגרת
  

  

הייתה לי מגבלה בקריאה . לא למדתי, ספר היסודי עשיתי בעיות-בבית? איך הגעתי למפתן"

אימא הייתה עושה ביקורים . לכן לא למדתי. בון והרגשתי שלא רוצים ללמד אותיוחש

] חינוך מיוחד[ספר אחר -והעבירו אותי לבית, יומיומיים ואמרו לה שהבן שלה לא קורא

הבטיחו שנלמד לקרוא . ספר-לא אהבתי את הבית. ושמה ראיתי אנשים משונים. 'בכיתה ד

  ...".ולא קיימו, ספר הקודם-ואז יחזירו אותי לבית
  

  

ואז קנינו . חצי שנה הייתי גר במקום אחר ולמדתי שמה באולפן, ]מרוסיה[כשהגעתי לארץ "

זה קשה לעבור . לא הסתדרתי שם, הקיצור. ספר-עברנו לגור פה והלכתי ללמוד בבית, בית

. צריך זמן ללמוד את השפה. אחרי חצי שנה באולפן אתה כמעט לא יודע כלום. ישר לכיתה

כך הסתדרתי ואמרו ליועצת שיש -אז לא כל. לא כיתת עולים,  העבירו אותי ישר לכיתהאבל

אז העיפו אותי . אמרו שזרקתי על המורה כיסא. מקום באזור שמטפל בילדים מופרעים

ספר -כך הציעו לי את הבית-אחר. 'זה היה בכיתה ט. ספר וחיפשתי משהו מקצועי-מהבית

איך . והסבירו לי פחות או יותר, ספר הזה-ה הביתושאלתי מה ז, מפתן, המקצועי הזה

  ".והלכתי ללמוד מכונאות רכב, ספר מקצועי- הבנתי שזה בית-שהבנתי 
  

  

. עושה כלוםהייתי לא , לומדהייתי  לא .תהי אתימורה מכיתה די שלא הסתדרהייתה לי  "

. ד במפתןלמ, הוא בן שלושים היום, אחי הגדול. בתשע, בעשרהולך ספר ו-לביתבא בבוקר 

  ...". ללמוד איפה שאחייתירצ. יתיכך רצ-לא כלאבל ,  צריך להתקבל לתיכוןיתיהי

  

   משך השהות במפתן4.2
כמחצית , 13מהמרואיינים נכנסו למפתן עד גיל ) 29%(פחות משליש .  מתאר את גיל הכניסה למפתן4לוח 

  . 17-16וחמישית נכנסו בגילים , 15-14נכנסו בין הגילים ) 48%(

  

המרואיינים שהו במפתן עד ) 34%(כשליש .  מתאר את משך השהות במפתן של המרואיינים5ח לו

שהו חמש שנים ) 2%(אחוז קטן ; שהו בין שנתיים לחמש שנים) 60%(שלישים -קרוב לשני; שנתיים

לומר שרוב המרואיינים שהו במפתן למשך , אם כן, ניתן. משך השהייה הממוצע הוא כשנתיים. ומעלה

כי גם בקרב קבוצת הלא , ראוי לציין. שיש להניח שהשפיעה על חייהם בהמשך, משמעותיתתקופה 

לאור העובדה כי  ). בנספח5-ראו לוח א(שלישים שהו במפתן למעלה משנה -למעלה משני, מרואיינים
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ולאור , יציבות במערכת הלימודית-מרבית חניכי המפתנים מגיעים אליהם לאחר היסטוריה של אי

אחת ממטרות המפתנים היא מתן מסגרת לבני נוער שלא הצליחו להסתגל לאף מסגרת העובדה כי 

  . הנתונים המראים על התמדה במסגרת המפתן מהווים הישג, אחרת
  

  )באחוזים(גיל כניסה למפתן : 4לוח 
  גיל כניסה  אחוז הנכנסים למפתן בגיל זה

  )במספרים(הכל -סך  306
    
  13עד גיל  29
48 15-14  
20 17-16 

- +18 
  לא ידוע  3

  
  )באחוזים(משך השהות במפתן של המרואיינים : 5לוח 

 )במספרים(הכל -סך 306
    
  פחות משנה 13
  שנה עד שנתיים 21
  שנתיים עד שלוש 26
  שלוש עד ארבע 19
  ארבע עד חמש 15

  חמש ומעלה 2
  לא ידוע 4

  

 עזבו 23%; )49% (17ועוד כמחצית עד גיל , 15המרואיינים עזבו את המפתן לפני גיל ) 28%(פחות משליש 

ולהשלכותיהן על , בהמשך נתייחס לנסיבות השונות של היציאה מהמפתן.  או בגיל מבוגר יותר18בגיל 

  .המשך דרכו של היוצא

  

רבע ; או יותר מכך, יצאו מהמפתן חמש שנים לפני עריכת המחקר) 58%(למעלה ממחצית המרואיינים 

, בקבוצה הנמצאת מחוץ למפתן מספר שנים, אם כן, מדובר.  לפני עריכת המחקר שנים4-3יצאו ) 25%(

מדובר בתקופת זמן , כן-כמו. דבר המאפשר להם פרספקטיבה של זמן במבט לאחור על תקופת המפתן

    . המאפשרת לבחון את הקורות את היוצאים מאז עזיבת המפתן

  

   שביעות רצון מתקופת הביקור במפתן4.3
  ון כלליתשביעות רצ. א

 18%, ענו שהם מאוד מרוצים) 66%(שלישים -שני. המרואיינים נשאלו האם הם מרוצים שלמדו במפתן

  .  טענו שאינם מרוצים כלל16%-טענו שהם קצת מרוצים ו

  
כחוויה שונה , ובעיקר, מראיונות העומק עולה כי השהות במפתן נתפסת בעיני היוצאים כחוויה חיובית

  :ר הקודמים בהם היוהספ-מזו שזכו לה בבתי
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 שלא ,לפעמים.  בהרבה דברים. אני חושב,יותר מדילי עזרו . מעל ומעברקיבלתי מהמפתן "

 .הרבהאותי היו משחררים אז , בים בביתיתמיד היו רהיה אלכוהוליסט ואבא , יעג להתייכול

  ולא, ביסודי הייתה מורה שעוזרת ליכשהייתי.  לכתוב ולקרואתימפתן לא ידעכשהגעתי ל

אני מרימה ' : להאמרהמורה מא שלי באה והייום אחד א. משחקיםהיינו , היינו עושים כלום

 לא הייתי בא .הייתי מה זה מיואש. 'לא יצא ממנו כלום, ללימודיםאין לו מוטיבציה , ידיים

אבל .  לצאת כמוהםיכולהייתי  . הולך לים עם שני חברים שיצאו נרקומניםהייתי. ספר-לבית

  ."… כמוהם לא יצאתי,המנהל של המפתן שגם מנע ממני ו,יבזכות אח של

  

כל , כי כסף לא מביא לי אושר,  לא מבחינה כלכלית,פתח לי את החיים מפתןה, לסכם"

אני קיבלתי את הטוב . עשרות תודות למנהל ולמורים.  כן, והעבודה, והנימוס,הכבוד

עד היום אני . ספר-ביתההכל מ כי אני קיבלתי , אין בעיה,סקרספר וכל פעם שיביאו -מהבית

תה א'תמיד קיבלתי .  שעשיתי לו עבודות,מתקבל יפה גם עם המנהל, ספר-ביתהבקשר עם 

ממליץ רק על .  תמיד תקבל את הפוש קדימה.עשר אתה אצלו', עשר' אם אתה לא גם 'עשר

  ". קשה לפספס,ספר מאוד מקצועי-בית, ספר מפתן-בית

  

 אפילו , את המפתן ואתן להם כל מה שצריךאזכורהרגליים  היום האחרון שאעמוד על עד..."

 והיום אני יודע שיש . הייתה מסגרתאבל , לא היה נפלא. כי הם נתנו לי מסגרת.הדם שלימ

 בא המורה .עוזר לי בחייםזה  לי ונתן שניהם המפתן את.  ולדעת לוותר לפעמים,לעצמי גבול

 כי הם זקוקים רגילספר -ם הרגשה של בית לתת לתלמידיצריך .חיבוק וזה עוזרנותן ללטף ו

 ויוצאים יש הרבה מאוד הצלחות ספר-בבית .נורמלים הרגשה של , ספורטםאול,  קיוסק.לזה

  ".…אנשים שהמפתן עזר להם מאוד

  

: ובשנה האחרונה הייתה נפילת מתח והתחלתי להתפרע. הכל היה לי טוב במפתן-בסך"

, ספר-תמיד הייתה תמיכה מהבית. וכאלה, קלבוא בלי תי, לא לבוא חודש, ללכת, לבוא

שקוראים . המסיבת סיום של השנה האחרונה ריגשה אותי. ואהבה מצד הצוות, מסיבות

. כמו שבירת דיסטנס בצבא. זה היה כיף ומרגש. ך"ומקבלת תעודת סיום ותנ', בוגרת'לבמה 

  ". הטיולים היו גם כיף. שש שנים זה כמו משפחה אומנת, סך הכל

  

ה 'ספר יש את הכמה חבר-בכל בית. הם לא יצטרכו לשפר כלום, לי שמבחינת המפתןנראה "

הרמה הלימודית מאוד . התפילות בבוקר, שמירת כשרות. אבל הכל היה טוב. שיעשו בעיות

היו הסעות . עוזבים אותו רק כשהוא כבר יודע, עוזרים, באים: הגישה מאוד טובה. בסדר

כדי שלא , אפילו לא להוריד אצל חברים. קפידו על זהומאוד ה. ולהפך, ספר-מהבית לבית

אבל סמים זה סיפור , הברזות קשה לפקח. צריך להקפיד שלא ייכנסו סמים. יקרה אסון

  ...".אבל חבל שסגרו את מכונאות רכב. הכל היה שם בסדר. אחר

  

  :היו גם הסתייגויות, בצד התשבחות

לא . לחיים, כי לא הכינו לעתיד, יביתזאת מסגרת עוטפת אבל לא אפקט. המסגרת בונה..."

  .."..קיבלתי הכנה לחיים ממפתן
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אני לא מצטער . זה לא מספיק, אבל למי שרוצה יותר,  שנות לימוד המפתן זה אחלה12-ל"

  ".לי לא היו אופציות אז הלכתי לשם. אבל לא הייתי ממליץ על זה, שהייתי שם

  

ם מהמפתן מושפעת ממשתנים אישיים של המרואיין ביקשנו ללמוד האם שביעות הרצון של המרואייני

מחושב היחס , בניתוח זה). 6לוח (בוצע ניתוח רגרסיה לוגיסטית , לשם כך. או ממשתני המפתן בו למד

על סמך , )שביעות רצון-שביעות רצון מול אי, במקרה זה(בין הסיכויים להתרחשות אירועים משלימים 

ד כמה משתנים אלה אכן מנבאים את הסיכוי לקבלת תוצאה הניתוח מאפשר ללמוד ע. מגוון משתנים

, ככל שיחס הסיכויים גדול יותר: כפי שמתבטא ביחס הסיכויים(ומה משקלו של כל משתנה , מסוימת

עם המעבר מקטגוריה אחת של המשתנה הבלתי תלוי ] שביעות רצון, במקרה זה[הסיכוי לקבלת התוצאה 

  ). גדול יותר, לקטגוריה הבאה

  

  *ממצאי רגרסיה לוגיסטית לניבוי שביעות רצון מהמפתן: 6לוח 
  משתנה בלתי תלוי  יחס סיכויים

  )בנים לעומת בנות(מין  .82

  גיל כיום 1.04 
 גיל יציאה מהמפתן  

  17לפני  .65
   ומעלה17 -

  )**ותיקים לעומת עולים(עלייה  1.91
  ציון מדד הסתגלות למסגרת 1.32

 **     אינטליגנציה 
  בינונית/גבוהה 2.69
  נמוכה 2.53

  פיגור קל/גבולית -

 מפתן  
  'ו 2.94

  'א .71
  ' ב 2.22

  'ג .92
  'ד 1.95

  'ה  -
  שבע רצון מאוד מול קצת או בכלל לא      *  
 **p<0.056.5=יחס נראות,  המודל מובהק      
  

גיל : נים הבאיםבניתוח הרגרסיה לא נמצאה השפעה על מידת שביעות הרצון לכל אחד מהמשת

והמפתן , )בעת הלימודים במפתן(ציון במדד הסתגלות למסגרת , מין, גיל עזיבת המפתן, המרואיין כיום

על פי המידה בה הושם דגש על , למשל, לא נמצאה השפעה גם כשהמפתנים חולקו לקבוצות. בו למד

תנים שנמצאו משפיעים שני מש. כפי שנמצא במחקר הקודם, לימודים עיוניים לעומת עבודה בסדנאות

בינונית ונמוכה שבעי /בעלי אינטליגנציה גבוהה: על שביעות הרצון הם רמת האינטליגנציה והוותק בארץ

יש לציין את , עם זאת. ותיקים שבעי רצון יותר מעולים; פיגור קל/רצון יותר מבעלי אינטליגנציה גבולית

  ). מנבא בצורה טובה את מידת שביעות הרצוןהמודל אינו, כלומר(יחס הנראות הנמוך של המודל כולו 
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  .נבחן את תפיסת היוצאים לגבי היבטים שונים של החיים במפתנים, בהמשך

  

  שביעות רצון מהקשר עם הצוות . ב
במטרה להעניק , מסגרות המפתנים הן מסגרות קטנות ופועלות בהן קבוצות מצומצמות של אנשי מקצוע

אנשי הצוות שרואיינו במחקר ההערכה הראשון הביעו . ות אישיתלחניכים תחושת אינטימיות והתייחס

והדגישו את דרך העבודה התומכת והאוהדת עם החניכים , מודעות לחשיבות היבט זה של המסגרת

נשאלו האם היו להם יוצאי המפתנים שרואיינו במחקר הנוכחי . כמרכיב משמעותי בתהליך השיקום

 ענו 12%, ענו שהיו להם קשרים טובים מאוד) 81%( הרוב. לקואו עם ח, מפתןהקשרים טובים עם צוות 

  . ענו שכלל לא היו הם קשרים טובים עם הצוות7%ורק , שהיו להם קשרים די טובים

  

  :הדבר בא לביטוי גם בראיונות

- של אלףבצורההרגשתי כאילו מתייחסים . התרשמתי לטובה מגישת המורים והמנהלים"...

 , שיחותהרבה בהתחלה היו .תלמיד הוא כמו הילד של המורה ההתייחסות הייתה שה,בית

אבל , לא יודע איך במפתנים אחרים. זיק לתלמידה שמורה אחת לא זוכר פעם ...ונפתחתי

יש .  לא מהמוריםבלא, זוכר דברים רעים.  ותמיד בעדעזרותמיד , בשלי תמיד היה נהדר

  ." תמיד תורםספר-הבית, תמיכה

  

שבעים ותשעה " ?האם הרגשת שלצוות של המפתן או לחלק ממנו איכפת ממך: "המשתתפים נשאלו עוד

 10%- ענו שהרגישו שלצוות קצת איכפת מהם ו10%, אחוזים ענו שהרגישו שלצוות איכפת מהם מאוד

  .ענו שלצוות לא איכפת כלל מהם

  

יחס של  ציינו את ה28%, כשהמרואיינים נשאלו מה הדבר הטוב ביותר שהם זוכרים מהמפתן, בנוסף

  :הדבר בא לידי ביטוי גם בראיונות. הצוות

המורה שם חייב . ידעתי לאן אני נכנס. לכן אין אכזבות, לא היו לי ציפיות? מה לא קיבלתי"

. חייבים להירגע, ומישהו אחר ניגש לשאול, כשמתעצבן על מישהו. להיות עם פיצול אישיות

כל אחד בא מבית . על מישהו אחראפשר להוציא את הכעס -אי. והם עשו את זה טוב מאוד

. ספר ומוצא שם חיבוקים ונשיקות-היה בא לבית, מי שחסר לו חום בבית. עם סרטים משלו

   ".התבטאות, חום, כל אחד קיבל במפתן מה שאין לו בבית

  

 כי זה נתן . לא היה מסתדר, שהייתי עושהדבר כל , לא הייתי מגיע מהפנימייה למפתןאם ..."

 - חום  ואת ה, הבעיטה קיבלתי מהחייםאת . כל ילד רוצה להשתולל,ר נער ובתו.לי מסגרת

 אוזן . אבל יש לי משפחה שלמה במפתן,בבית לי להרגיש שאין לי משפחה שלמה נתנו .במפתן

 ולא מסתדר מכורמאחורי הסורגים או היות  הייתי מגיע לבטח,  אם לא.קשבת תמיד הייתה

 נתתי .סוהר- אני מכיר בתי.שליטע של אבא  חושב ללכת לצד השלילי מהקלא. בחיים

  ". ולא רוצה לקבל ביקורים,ביקורים בכלא

  



  23

סבלנות הייתה . מאיכמו אהיא מוָרה ו, כמו אבאהוא מוֶרה ש  הוא במפתן לכל תלמידחסהי"

 הוא. שהיה מורה שלי ארבע שנים פלוס, רוחמלונאות ואיאצל המורה שלי לבמיוחד , גדולה

 עכשיו שסיימתי את המפתן אני מרגיש .אחר שהיה לי שלוש שניםרה וגם מו. עזר לי מאוד

 המורים פה הם מורים עם ... וזהו. שלמדתיעודה שנות לימוד ויש לי ת12 שסיימתי אהג

  ...".לא כמו במקיף. נשמה טובה, עם נשמה, סבלנות

  

  :דיםיבריאיון אחר עלתה גם ביקורת על הגישה החברותית מדי של המורים לתלמ

רציתי שימשכו לי בשיער ויחזירו . קללות, נשיקות, חיבוקים. רות היו חברותיות מדיהמו"

הייתי מקלל את המורה . צריך להיות יותר דיסטנס. אבל עשיתי מה שרציתי, אותי לכיתה

אבל איתי זה , לא יודע אם עם אחרים זה היה אותו דבר. לא מעבירה למנהל, והיא מחליקה

  ..."ות מהמורהרציתי יותר אחרי. היה ככה

  

 כחמישית). 7לוח (המרואיינים נשאלו האם היה אדם אחד מהצוות אליו הרגישו קרובים במיוחד 

ייתכן שחלק מהעונים  (מהנשאלים טענו כי לא היה אדם אחד מהצוות אליו הם הרגישו קרובים במיוחד

.  אליו הרגישו קרוביםהרוב הרגישו שהיה אדם אחד לפחות, לעומת זאת. )כך הרגישו קרובים לכל הצוות

  :כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות

זה היה ביום , וכשהפסיכולוגית הגיעה בשנה האחרונה שלי במפתן, תמיד התלבשתי מוזר"

המנהלת . היא ניגשה וחשבה שאני מורה או מדריכה ומאוד הופתעה שאני תלמידה. ספורט

הלת הלכתי לשיחה עם אז ביוזמתה של המנ. כך שנכנסתי לה ללב-אמרה לי אחר

כולם מתלהבים , כשלפעמים אני מבקרת, עד היום. הפסיכולוגית והיה טוב ונוצר קשר חם

  ..."הצוות מאוד חברותי. פעם אחרונה זה היה לפני שנה. ושואלים לשלומי

  

 הרגישו 18%,  הרגישו קרבה למורה אחר22%, מורה בסדנה/מחצית המרואיינים הרגישו קרבה למחנך

או לאיש ) יועץ, עובד סוציאלי(אחוזים נמוכים יותר הרגישו קרבה לאיש צוות טיפולי . הלקרבה למנ

  ).'טבח וכו,מזכירה, שומר(מנהלה 

  

  )*באחוזים( במיוחד ים קרובושיהרגהמרואיינים בעלי תפקידים אליהם : 7לוח 
    הכל-סך

  )יםבמספר(הכל משתתפים -סך  306
  אף אחד  20
  מחנך, המדריך סדנ  50
  מורה אחר  22
  מנהל  18

  עובד סוציאלי  7
  יועץ  3
  )'מזכירה וכו, שומר(נהלה יאיש מ  2

  100%- לכן האחוזים אינם מסתכמים ל, היה ניתן לציין יותר מבעל תפקיד אחד* 
  

הכל בוגרי מפתן שהשתתפו במחקר הרגישו שלצוות מפתן היה איכפת מהם ורובם הרגישו -נראה כי בסך

  . ת אחד לפחותקירבה מיוחדת לאיש צוו
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יש לציין שהאחוזים של שביעות רצון מהקשר עם הצוות ומתחושת האיכפתיות של הצוות , לסיכום

לאחוזי שביעות הרצון ) ואף גבוהים(ודומים , במפתנים גבוהים יחסית למדווח במסגרות חינוכיות רגילות

דק התנהגויות בריאות בסקר שב, למשל, כך. ידי תלמידים במסגרות ייחודיות אחרות-המדווחים על

 45%דיווחו , )1997, הראל ואחרים(א בכלל מערכת החינוך בישראל "י-'וסיכון בקרב תלמידי כיתות ו

, נבות-כהן(במחקר אחר . שהם חשים שצוות המורים מתעניין בהם'  מהבנות בכיתות י42%-מהבנים ו

שהשתתפו בתכנית , ר שבעספר תיכוניים בבא- נבדקו תפיסות הלומדים בכיתות הכוון בבתי)2000

באמצעות שינוי , משיגים והמצויים בסיכון גבוה לנשירה ממערכת החינוך-לקידומם של תלמידים תת

במהלך שני הסבבים במחקר ").  סביבת חינוך חדשה-ח "סח("כוללני בעבודת המורים ובתפיסת תפקידם 

טרם , נבות-כהן( במחקר אחר 2. מהתלמידים על תפיסה חיובית ביחסיהם עם המורים52%- ו66%דיווחו 

 מהתלמידים 74%דיווחו , "עמל"ספר טכנולוגיים של רשת -שהעריך את יישום הפרויקט בבתי, )פורסם

וגם אם יש הבדל בין , גם אם אין מדובר באותה אוכלוסייה. שהם מרגישים שלמורים איכפת מהם

הממצאים מעידים על , יבה של זמןלתשובות של בוגרים בפרספקט, תשובות של בני נוער שעודם לומדים

  .רמה גבוהה מהמקובל של שביעות רצון מיחס הצוות החינוכי

  

  שביעות רצון מהתחום החברתי . ג
 את התחום החברתי 16%ציינו , כשהמרואיינים נשאלו מה הדבר הטוב ביותר שהם זוכרים מהמפתנים

המרואיינים .  הכי טוב שהם זוכריםכדבר) 'חוגים וכד, טיולים(את פעילויות ההעשרה ) 31%(וכשליש 

שלישים מהנשאלים דיווחו שהם -כשני). 8לוח (נשאלו גם איך הם הרגישו בין שאר החניכים במפתן 

 הרגישו לא 11%-טוב ו" קצת"מעט יותר מחמישית הרגישו . הרגישו טוב מאוד בין שאר החניכים במפתן

  . טוב בכלל

  

בנות ובין העולים לוותיקים מבחינת הרגשתם בין החניכים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הבנים ל

  .במפתן

  

  )באחוזים(וותק  לפי מין ,בין החניכיםאיך המרואיין הרגיש : 8לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות  יםותיק  עולים

  )במספרים(הכל -סך  306  212  94  246  60
  מאוד טוב  62  63  61  65  56
  קצת  26  27  25  23  36

  בכלל לא  11  10  14  12  8
  

המרואיינים ציינו את התחום החברתי ואת אוכלוסיית התלמידים כדבר הפחות טוב ) 21%(כחמישית 

אחד הקשיים עמם מתמודדים המפתנים הוא השילוב בין סוגים שונים של . שהם זוכרים מהמפתן

יחד עם תלמידים , תלמידים הבאים עם רקע של חינוך מיוחד שלעתים הם בעלי פיגור קל: אוכלוסיות

                                                 
אתה מרגיש , יתהמורים מתעניינים בך איש: מדד מסכם המורכב מהפריטים הבאים: תפיסה חינוכית   2

  .המורים מאמינים ביכולתך להתקדם, יש קשרים אישיים חזקים עם חלק מהמורים, שלמורים איכפת ממך
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. ילדים בגילים שונים עשויים ללמוד באותן כיתות. שקשייהם מתבטאים בעיקר בתחום ההתנהגותי

  :כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקטעי הראיונות הבאים. שילוב זה עשוי ליצור קשיים חברתיים

הגדולים מנצלים את הקטנים ומרביצים . השילוב של ילדים גדולים עם קטנים יוצר בעיות"

 15-12היינו בכיתה בערך . אבל בגלל צמצום כוח אדם עשו ככה. יע לכולםוזה מפר, להם

הרגישו שלא , הגדולים, הילדים הבעייתיים: וערבוב הרמות יצר בעיות ומרמור. תלמידים

 זה ילדים עם -אירוח ומשק . כשהם תכף מסיימים', לכבודם להיות עם ילדים בכיתה ז

אפשר לשים ילדים -אי. והמורים מעלימים עין, םלועגים לדיבור שלה, צוחקים עליהם. בעיות

ולא לשים אותם למעלה ורק להם לתת ללמוד , צריך לשלב אותם. כאלה עם ילדים בעייתיים

   ".ולא ליצור חיכוכים, לתת להם הרגשה של נורמלים, צריך לשלב אותם. כלכלת בית

  

היה שם . דרהכל היה בס, חוץ מהילדים שמה. ההתחלה תמיד נראית קשה ומתוסבכת"

למה הנוער . הפרויקטים האלו היו מעניינים אותי. שסמים זה לא טוב, פרויקט על סמים

. והילדים מידרדרים, ספר הזה-ולמה זה מידרדר לבית. שזה אסור, משתמש בסמים

אבל . ספר של ילדים מופרעים-חשבתי שזה בית. כך הסתדרתי עם הילדים-לא כל, בהתחלה

  ." יש ככה ויש ככה-והילדים , והרמה טובה, ספר באמת בסדר-ראיתי שהבית, כשהסתכלתי

  

חלק מהם . אבל ניתקתי קשרים, היום אני מכיר חלק מהילדים שלמדו איתי במפתן, לצערי"

מקום . אולי צריך לעשות מיון יותר טוב. הגיעו לדברים לא טובים ולא רוצה קשרים איתם

, היו הרבה כמוני שם. ממסגרות רגילותואת האחרים לא להוציא , אחד לילדים הבעייתיים

  ...". חלק עם אופי יותר חזק וחלק עם אופי יותר רך. ראו את זה בשטח

  

לא נמצאו הבדלים , לאחרים, בהשוואה בין קבוצת הבוגרים שהגיעו למפתן מהחינוך המיוחד, עם זאת

גבי ההרגשה בין כן לא נמצאו הבדלים משמעותיים ל-כמו. משמעותיים לגבי ההרגשה בין החניכים

  .החניכים לפי רמת האינטליגנציה
  

  : היוצאים ציינו גם את הסטיגמה הבעייתית של המפתן

 . צחקו עלי באוטובוסאנשים . לו סטיגמה רעה אצל אנשיםיש . אהבתי את השם מפתןלא"

 הייתי,  אלף.מפתןא ולט " אני עד היום אומר אורגם . מתביישיםאנשיםעד היום הרבה 

  ...".ם את השמשנה

   

, היה לי קשה להגיד מפתן. תחנה אחרונה: הדבר היחידי המבאס היה השם של המפתן"... 

  ".ספר אחר-אז אמרתי שאני לומד בבית. התביישתי

  

ריסון : הוא שיפור רמת המשמעת, לדעת המרואיינים, אחד התחומים המרכזיים שיש לשפר במפתנים

  . מרואיינים התייחסו לתחום זה מה18%: חינוך מיני, איסור העישון, האלימות

כל . ספר אלא יותר מרפאה לבריאות הנפש-כי זה לא בית, התחושה היא של אכזבה"... 

ילד שמפריע . היד הקשה הייתה רכה. לא הייתה יד קשה. שיחות והסברים. מורה הוא יועץ

אנשים אין טעם להשאיר אותו כי זה פגע ב. כי כולם נגררים אחריו, אין טעם להשאיר אותו



  26

אבל במפתן אם היו . זה מרתיע, אם משעים ילד לשלושה ימים, ספר רגיל-בבית. המון

והייתי רץ , חיכיתי שמורה יגיד שהוא שולח אותי הביתה. הייתי יוצא בריצה, משעים אותי

  ...".ולא הייתה לי מוטיבציה יותר, כל המערכת פגעה במוטיבציה ללמוד. משם

  

  כישורי חיים  . ד
. אחד התחומים המודגשים במפתנים הוא הקניית כישורי חיים והקניית דרכי התנהגות נאותות לחניכים

  : חלק מהמרואיינים התייחסו לתחום זה

לא לקבל דברים בתור מובן , היכולת להסתכל על דברים] לגבי הדברים שהמפתן נתן לו"[

לראות איפה , לחשוב, תבונןלה. ולגביי הם הצליחו, זה מה שהם ניסו תמיד להעביר. מאליו

שלוש אחרי -זה היה איתי אולי שנתיים. היום נשאר לי מזה קצת. ... ומי מבקש עזרה וכאלה

אז , ואם מישהו נגיד בא להרביץ לי, לפעמים אני חושב בצורה בוגרת. שעזבתי את המפתן

תנהג למה לה? למה להתנהג בצורה בוגרת': ולפעמים אני חושב. דבר איתואני מנסה להִי

  ".עם הזמן השלכתי חלק מזה הצידה?' בסדר

  

זה מה שלמדתי באמת . תמיד תמשיך, שגם אם אתה לא מצליח, הספר הזה-למדתי בבית"...

, ספר-מאז שנכנסתי לבית. ההשקפה שלי היא אחרת, ולא יודע. במפתן, הספר הזה-בבית

 שהיינו מגיעים שהיה מקפיד, אם זה מבחינת המנהל.  השקפה מאוד אחרת-ומאז שיצאתי 

אתה תשב בכלא על זה , תשמע': אז הוא אמר לי יום אחד, ולא היינו מגיעים בזמן. בזמן

ואני בנאדם שלא עשיתי . ואני זוכר אותם, אז אני נזכר במילים שלו. 'שלא הגעת בזמן בצבא

לא הייתי , אם הייתי מגיע בזמן הרבה פעמים, אני אומר, ופשוט אם הייתי. בעיות בצבא

בואי , הייתה לי הדרכה נכונה. אני חושב שהיה לי קל להיות בצבא, ע הרבה פעמים בזמןמגי

וגם מבחינת . שזה במיוחד, גם מבחינת המורים וגם מבחינת המנהל. מכל הבחינות. נגיד ככה

וקיבלתי . במפתנים, ספר-שהוצאתי את הציון הכי גבוה בבית, המורה שלי למכונאות רכב

הייתי . הייתי מצטיין בסוף. זהו. לתלמידים מצטיינים, רשיון נהיגה: ספר-ופר גם מהבית'צ

  ". הייתי נותן את כל הנשמה, אבל כשהייתי אמור לתת, ברדקיסט

  

בניגוד , היום. עיוור ברחוב, למשל. נתן לי להיות בנאדם, כביכול, בגדול? מה המפתן נתן לי"

. להיות בנאדם.  בקטע של החייםקיבלתי דברים יותר. בעבר התעלמתי. אני אעזור לו, לעבר

קיבלתי ידיעה ויכולת לתת יחס , בגלל היחס החם של המורים. של לימודים, ופחות בכיתה

   ".יכולת הקשבה. חם לבני אדם

  

אז לא היה , ספר-התרגלתי לזה מבחינת הבית""] קצר"הספר החזיקו אותו -לגבי זה שבבית[

אז לא חושב שהייתי , ספר-תי קצר בביתואם לא היו מחזיקים או. לי קשה מבחינת הצבא

. היא הייתה מאוד חזקה. ספר-המסגרת הייתה קשה בבית. מסיים חצי שנה של טירונות

. כמו בלשים. מה היינו עושים] לראות[, ספר-בית] שעות[והמנהל היה עוקב אחרינו אחרי 

  ."…הוא היה עוקב אחרינו". חושחש הבלש"היינו קוראים לו 
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  הסדנאות וההישגים הלימודיים עם היציאה,  הלימודים4.4
ההתנסות . הן בעבודה מקצועית בסדנאות והן בלימודים עיוניים, כאמור, הפעילות במפתנים מתרכזת

בבתי המלאכה עם עבודה יצרנית אמיתית נועדה להעניק לחניכים התנסות משמעותית לקראת צאתם 

בלימודים העיוניים מושם דגש על . שיות ומימושןלעבודה וחוויה חיובית של יצירה ושל פיתוח יכולות אי

כנדרש במקרה של ילדים עם צרכים מרובים , אבחון אישי והכנת תכנית לימודים המותאמת לכל אחד

נציג את תפיסתם של היוצאים לגבי הסדנאות , בפרק זה). 1998, נבות וגבעון-כהן(שצברו פערים רציניים 

  .יבלו עם היציאה מהמפתןואת התעודות שק, והלימודים העיוניים

  

  סדנאות . א

, מחקר ההערכה הראשון מצא כי מספר השעות הרב ביותר במפתן מוקדש לעבודה מקצועית בסדנאות

 מובאים נתונים על ההשתתפות 10- ו9בלוחות . דבר העולה בקנה אחד עם המטרות שהציב השירות

  . ועל מידת שביעות הרצון מסדנאות אלה, בסדנאות השונות

  

  )באחוזים(לפי מין , המשתתפים בסדנאות השונות: 9ח לו
  הכל -סך   בנים  בנות

 )במספרים(הכל -סך 306  212  94
        
  מכונאות רכב  17 25 -
  נגרות  19 27 -
  נפחות  1 1 1

  רותָּפַס  20 13 35
  מלונאות  7 7 6

  אופנה  14 1 44
  מסגרות  21 30 -

  טבחות  9 8 12
  מטפלות ילדים  9 - 30

  עבודה במשרד  3 2 4
 רתכות   2 3 -
  כוללנית  1 1 -

  

, הנשאלים השתתפו בסדנת מסגרות) 21%(כחמישית . חלק מהחניכים השתתפו ביותר מסדנה אחת

אחוזים נמוכים יותר מבין הנשאלים . ומכונאות רכב, נגרות, רותָּפאחוזים דומים השתתפו בסדנאות ַס

נפחות , רתכות, )מזכירות(עבודה במשרד , מלונאות, יםמטפלות בילד, טבחות, השתתפו בסדנאות אופנה

כל המשתתפים בסדנאות . הבנים והבנות נטו להשתתף בסוגים שונים של סדנאות, כצפוי. וסדנה כוללנית

כל המשתתפות בסדנת מטפלות היו , לעומת זאת. מסגרות ורתכות היו בנים, נגרות, של מכונאות רכב

) 44%(הסדנאות השכיחות ביותר בקרב הבנות היו אופנה ). ה זו מהבנות השתתפו בסדנ30%-כ(בנות 

  ).35%(רות ָּפוַס

  

הכל נראה כי רוב -בסך. המרואיינים נשאלו לגבי מידת שביעות הרצון שלהם מהסדנאות השונות

  :כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות. היו מאוד מרוצים מהסדנאות) 82%(הנשאלים 
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אחרי , בצבא. מצאתי את עצמי ונהניתי מאוד, רציתי להיות שםלמרות שלא , רותָּפבַס"... 

אני טובה . הכל, צבע, תספורת: אני עושה הכל. הייתי ספרית ומאוד נהניתי, רותָּפמבחן ַס

רות ָּפמאופנה לַס. וחצי שנה עוזרת גננת. בהפרשים, רותָּפהייתי שנתיים במגמת ַס. בזה

הדבר . משקיעה. לא מפספסת שעורים, לומדת, נהייתי יושבת. השתניתי מקצה לקצה

והיום זה , כי לא חשבתי על זה, וזה בזכות המנהלת. רותָּפזה ַס, המשמעותי שהמפתן נתן לי

  ...". רות הייתה אווירה של משפחהָּפבמגמת ַס. הלקוחות אוהבים אותי. המקצוע שלי

  

אלימות . תםיא  בלגן היה לי. עם החברהמהאני בהתחלה הייתי בנגרות ולא הסתדרתי ש"

 קלח היה לו . קידם אותימורה שמהאחרי זה הגעתי למלונאות וה .אלימות פיזיתומילולית 

, הוא גם מורה מעולהל נגרות  המורה ש.לקבל מקצוע, הוא עזר לי להתקדם. יה שליבבני

   ".תויהיה קצת בלגן אלי אבל 

  

, אין מה להגיד, ה היה מצויןבסדנ. 22היום אני בן . כל השלוש שנים הייתי במכונאות רכב"...

  ... "אין מילים

  

לא נמצאו הבדלים במידת שביעות הרצון מהסדנאות בין .  שבעה אחוזים לא היו מרוצים כלל מהסדנאות

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין . ובין המשתתפים בסדנאות בתחומים שונים, )10לוח (בנים לבנות 

  . חניכי המפתנים השונים

  

  )באחוזים(לפי מין , ות רצון מהסדנהשביע: 10לוח 
  הכל -סך  בנים  בנות

 )במספרים(הכל -סך  306 211 94
        
 מאוד   82 84 80
  קצת  11 10 13

  בכלל לא  7 6 7
  

   לימודים עיוניים.ב

בהתאם לפוטנציאל , מטרה נוספת של המפתנים היא קידום המיומנויות הלימודיות של החניכים, כאמור

, פי הערכת המורים-על: בהתחשב ברקע החינוכי הקשה ממנו מגיעים רוב החניכים, זאת. של כל חניך

' ב-'שנבדקו במסגרת המחקר הראשון הם ברמה של כיתות א) 25%-כ(שיעור ניכר מבין החניכים 

דבר זה מעיד על פערים לימודיים . ' הם ברמה של עד כיתה ד60%-הכל כ-ובסך, במיומנויות יסוד שונות

במחקר ). 1998, נבות וגבעון-כהן(בקרב מחצית ויותר מהחניכים ,  ואף יותר ביחס לבני גילם שנים6-של כ

  .נבדקה תפיסתם של יוצאי המפתנים לגבי הלימודים העיוניים, הנוכחי

  

עברית , חשבון( מתאר את מידת שביעות הרצון של המשתתפים מהלימודים העיוניים במפתן 11לוח 

אך גם כאן , לימודים העיוניים פחותה מרמת שביעות הרצון מהסדנאותרמת שביעות הרצון מה). 'וכו

.  דיווחו כי הם קצת שבעי רצון20%ועוד , למעלה ממחצית מהנשאלים דיווחו כי הם שבעי רצון מאוד

. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הבנים לבנות במידת שביעות הרצון. כרבע לא היו שבעי רצון כלל
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. המרואיינים ציינו את התחום הלימודי כדבר הכי טוב שהם זוכרים מהמפתן) 21%(כחמישית , הכל-בסך

  :הדבר בא לידי ביטוי גם בראיונות

איך . הזאדם רע כ-בן, מאודחוצפן , הייתי אלים,  למפתן הייתי ילד שובבשהגעתילפני "

אחרי שנה בערך המצב אבל , לא בהתחלה . הכל הסתדר,עשרה-בגיל שלוש,  למפתןשהגעתי

 לפני .שמה הייתי מספר אחד. היסטוריה וטבע, אוגרפיהיבג.  הייתי המוביל בכיתה.השתפר

דברים , משוואות, כאן למדתי שברים. שהגעתי למפתן לא הייתי יודע מתמטיקה כמו שצריך

  ."יותר גבוהים

  

. ן מהמרואיינים ציינו את התחום הלימודי כדבר שהם זוכרים כהכי פחות טוב במפת12%, לעומת זאת

  : בחלק מהראיונות עולה תחושה של אכזבה מרמת הלימודים

. לא קיבלתי תעודות. הייתי בבית חצי שנה. אבל לא למדתי, במפתן הייתי כל המסלול"... 

כמה שיעורים לא . אבל מקבלים פיקס הכל טוב, ספר שכולם לא לומדים-לא אהבתי בבית

  ...".הופעתי בכלל ורשמו לי נוכח

  

. כי הוא לא מלמד שום דבר, ספר-לא בתור בית. בתור מוסד, הכל טוב-בסךהמפתן הוא "... 

אותו . 'עד ו' זה בעצם מה שלמדתי ביסודי בכיתה ד, ב"עד י' מה שלמדתי במפתן בכיתה ח

למשל עכשיו אני . ספר לא למדתי כלום-אבל בתור בית, אז בתור מוסד הוא טוב. חומר

אבל לא בתור , המורים היו טובים. לימדו אותיכי לא , מתחיל ללמוד אנגלית באופן פרטי

  ". ספר או מרפאה-והשאלה היא אם זה בית. רופאים, יועצים, אלא בתור פסיכולוגים, מורים

  

  )באחוזים(שביעות רצון מהלימודים העיוניים במפתן : 11לוח 
   הכל-סך  בנים  בנות

 )במספרים(הכל -סך 306  212  94
        
 מאוד  54  52  60
  קצת 20  19  20
  בכלל לא 26  28  20

  

למעלה ממחצית ). 12לוח (המרואיינים נשאלו האם ישנם דברים שהם מצטערים כי לא למדו במפתן 

אחוז זה תואם את אחוז הנשאלים שדיווחו שהם שבעי . כאלהענו כי לא היו דברים ) 59%(הנשאלים 

התחומים שהוזכרו .  שלא למדונשאלים אחרים ציינו דברים שהם מצטערים. רצון מהלימודים העיוניים

  ומחשבים ) 9%(מקצועות עיוניים אחרים , ) מכלל המרואיינים12%(בשכיחות גבוהה יחסית הם אנגלית 

 מהנשאלים דיווחו שהם מצטערים שלא למדו לקראת השגת תעודה מוכרת ממשרד 9%, כן-כמו). 4%(

 למדו בסדנה אחרת או לקראת  דיווחו שהם מצטערים שלא10%-ו, החינוך או לקראת תעודת בגרות

  : הדבר בא לידי ביטוי גם בראיונות.לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות בתחום זה. השגת תעודת מקצוע

... אני חושב שזה מאוד. כמו אלקטרוניקה, חבל מאוד שאין גם עוד מקצועות אחרים... "

אם היה ':  גם אמרתיאני. ספר הולכים לכיוון התחום הזה-רוב האנשים שלמדו בבית, כאילו

כי היום זה . 'אז אני חושב שהייתי הולך על אלקטרוניקה ומחשבים, אלקטרוניקה ומחשבים

  "…יושב עם המחשב' היום ילד בכיתה א. הדבר היחידי שיש
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  )באחוזים( במפתן למדו שלא ים מצטערהמרואייניםדברים ש: 12לוח 
    הכל-סך

  )יםבמספר(הכל משתתפים -סך  306
    
  ן דבר שמצטערים שלא למדואי  59
  אנגלית  12

  מחשבים  4
  )טבע, סטוריהיה, רפיהגיאוג(מקצועות עיוניים   9
  חינוךה שרדתעודה מוכרת ממ, תעודת בגרות  9

  תעודת מקצוע, סדנה אחרת  10
  כישורי חיים, נהיגה, חוגים  2
  אחר  2

  

שצוין כראוי לשיפור הוא העלאת התחום המרכזי , כשהמרואיינים נשאלו מה היו מציעים לשנות במפתן

 28%(' וכד, יותר שעות לימוד, מתן בגרויות: והכוונת הלימודים לקראת השגת תעודות, רמת הלימודים

ניתן , מכיוון שהראיונות התקיימו מספר שנים לאחר היציאה מהמפתן). מהנשאלים התייחסו לנושא זה

ולהפנמה של תפיסה נורמטיבית יותר , מודיםלראות בממצא זה גם עדות לשינוי היחס של היוצאים ללי

הדבר בא לידי ביטוי גם . תפיסה שייתכן שלא הייתה קיימת אצלם עם הגיעם למפתן, של חשיבותם

  :בראיונות

אבל . ספר לילדים כאלה קצת טיפשים-כאילו זה היה בית. אבל רמה בעברית היה חלש… "

צריך , לדעתי. הגיע לרמה גבוההוהיו יכולים ל, היו לומדים שם אנשים שהיה להם ראש

אבל בכל זאת , היו שם רמות. לעלות אותם רמה, אנשים שמתקדמים. רמות, לעשות מגמה

אני ממליץ שיעלו את הרמה שם כמה , אני מקווה שאם זה יעזור. לדעתי, היה נמוך מדי

  ". שיותר מהר

  

, מבחינת אנגלית. וסרובנושאים מסוימים מרגיש ח,  בחוץ- 18מגיל .  וחצי22היום אני בן "

שזה הפיניש לפני , אבל ארבע שנים במפתן. גם ביסודי לא למדתי אנגלית. תמיד חיפשתי

אבל אני לא משתמש בזה בתור מקצוע אלא , למדתי נגרות. גם לא למדתי כלום, הצבא

בשביל הקורס הכי בסיסי . קורס טבחות, למשל. אבל אני לא מתכוון להישאר בזה. בחיים

. ולא קיבלו אותי. לפרש סיפור קצר ולרשום כתובת מדויקת באנגלית. ABC צריך לדעת

חיפשתי את הלימודים ולא . הייתי צריך לערב את איגוד השפים הישראלי כדי להתקבל

  ".… גם בתור ילד-מצאתי 

  

   במפתןתעודותקבלת . ג

, תעודות שונות, עם סיום הלימודים, גם במפתן המסיימים מקבלים, כפי שמקובל במסגרות חינוכיות

.  שנות לימוד12תעודת / מקבלים תעודת סיום18הבוגרים שהגיעו לגיל , ככלל. בהתאם לרמת הישגיהם

ניגשים גם לבחינות חיצוניות שההצלחה בהם יכולה לזכותם בתעודה , החניכים שמסוגלים לכך, בנוסף

ועל האפשרויות ,  של היוצאקבלה של תעודות שונות יש השלכות על המשך חייו-לקבלה או אי. פורמלית

  .להשתלב במסגרות לימודים או תעסוקה
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ניתן לראות כי כשליש מהיוצאים דיווחו כי . לפי מין,  מפרט את התעודות שיוצאי המפתן קיבלו13לוח 

,  שנות לימוד12כרבע תעודת , כרבע קיבלו תעודת סיום פנימית. לא קיבלו כל תעודה עם עזיבת המפתן

  ). חלק מהיוצאים קיבלו יותר מתעודה אחת(צוע חיצונית וכשליש תעודת מק

  

  )באחוזים(לפי מין , קבלת תעודות בסיום המפתן: 13לוח 
   הכל-סך  בנים  בנות

 )במספרים(הכל -סך 306  212  94
 *לא קיבלו תעודה 32  39  27
  תעודת סיום או גמר פנימית 23  25  20

  ** שנות לימוד11-9 8  10  3
  ***ימוד שנות ל12 23  19  32
 )****הסמכה(תעודת מקצוע חיצונית  34  28  49

  אחר 6  5  8
 *    p<0.05  2χ=4.18   1דרגות חופש   
**    p<0.05  2χ=4.06   1דרגות חופש   

***   p<0.05  2χ=6.28  1דרגות חופש   
**** p<0.05  2χ=12.87 1דרגות חופש   

  

, כפי שהוצג קודם. המפתן בלי לקבל תעודהיצאו מ) יחסית לבנות(אחוזים גבוהים יותר מבין הבנים 

והדבר תרם לכך שהן גם קיבלו , אחוז גבוה יותר של בנות מאשר בנים נשארו במפתן עד סיום המסלול

 28%לעומת , 49%(אחוזים גבוהים יותר מקרב הבנות קיבלו תעודת מקצוע חיצונית . יותר תעודות

  ). מהבנים

  

מתוך .  מהם יצאו ללא כל תעודה18%רק :  יותר תעודות מאחרים ומעלה קיבלו17היוצאים בגיל , כצפוי

מצבם של ;  יצאו ללא כל תעודה44%, שדיווחו כי יצאו בהסכמת הצוות, היוצאים בגיל צעיר יותר

  ). 14לוח ( מהם יצאו ללא כל תעודה 77%: היוצאים בגיל צעיר ללא הסכמת הצוות הוא הקשה ביותר

  

  )באחוזים(לפי נסיבות עזיבה , מפתןקבלת תעודות בסיום ה: 14לוח 
מסיימים לפני גיל 

  ללא הסכמה, 17
מסיימים לפני 

  בהסכמה, 17גיל 
מסיימים 

 17+בגיל 
-סך
  הכל

 

  )*במספרים(הכל -סך  306  131  107  52
 **לא קיבלו תעודה  32  18  44  77
  תעודת סיום או גמר פנימית  23 26 23 21
   שנות לימוד11-9  8 5 11 10

 *** שנות לימוד12תעודת   23 41 15 -
  )****הסמכה(תעודת מקצוע חיצונית   34 53 33 2
  אחר  6 6 9 -

  לגבי חלק מהיוצאים לא ידועות נסיבות העזיבה*       
   **p<0.01    2χ=56.4   2   דרגות חופש        

   ***p<0.01  2χ=42.4   2  דרגות חופש      
* ***p<0.01  2χ=42.3   2דרגות חופש      
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מור חלק מהיוצאים ציינו את העובדה שבמסגרת המפתנים אין מספיק הכוונה להשגת תעודות כא

  :חלק מהם חשים היום כי גם התעודות שקיבלו אינן מאפשרות להם התקדמות מקצועית. משמעותיות

יכול להיות . השאלה מה זה אומר על הרמה שלך, ]של סיום מפתן[גם אם יש תעודה ..."

זה לא שווה , יחידה או שתיים של בגרות זה כלום. הוא עדיין ממפתןאבל , מהנדס ממפתן

  ."…את האופק שלי אני אראה אחרי שאגמור את הקורס הטבחות. כלום

  
   נסיבות היציאה מהמפתן4.5

. הענקת מסגרת לימודית לבני הנוער בסיכון גבוה להיפלטות מהמערכת היא יעד מרכזי של המפתנים

 נשארו 78%: שאכן יעד זה הושג לגבי מרבית בני הנוער שנקלטו במפתנים, מחקר ההערכה הראשון מצא

ישנה תנועה רבה במצבת , עם זאת. במסגרת מעל שנה ומחציתם נשארו מעל תקופה של שנתיים

ואילו ,  מהחניכים המשיכו ללימודים גם בשנה שלאחר מכן60%-כ, בכל אחת מהשנים שנבדקו. החניכים

שלכל אחד מהם , פתנים יש מספר מצבים שבהם יוצאים חניכים מהמפתןבמערכת המ.  מהם עזבו40%-כ

  : עשויות להיות השלכות שונות על המשך דרכו של היוצא

  ,)לגבי חניכי החינוך המיוחד, או יותר (18הגעה עד גיל  

  ,)הצוות חש שהחניך מיצה את תרומת המפתן בעבורו, כלומר(בגיל צעיר יותר " השלמת מסלול" 

 . ללא השלמת מסלול, שלא על דעת הצוות, 18יל יציאה לפני ג 
  

המידה בה היוצאים חשו שקיבלו ייעוץ , בחלק זה יתוארו הנסיבות השונות בהן יצאו הנשאלים מהמפתן

בפרקים הבאים יתוארו עיסוקיהם ומצבם של . ותפיסתם כיום לגבי היציאה, לגבי המשך דרכם

  . תוך התייחסות לנסיבות היציאה, היוצאים

  

  סיבות היציאה. א
סיום "מחצית הנשאלים הגדירו את נסיבות יציאתם כ.  מתאר את הסיבות ליציאה ממפתן15לוח 

: המחצית השנייה יצאו מסיבות אחרות.  או גיוס18הגעה לגיל , בשל השלמת התכנית במפתן, "מסלול

כגון בעיות (ן  בשל בעיות במפת6%, שביעות רצון מהמפתן- בשל אי14%,  בשל רצון בשינוי מסגרת25%

.  בשל שינוי מקום מגורים3%-ו, )כגון בעיות משפחתיות( בשל בעיות מחוץ למפתן 7%, )משמעת חמורות

גם בראיונות הפתוחים מתוארות נסיבות ". חוסר רצון ללמוד"שני אחוזים הגדירו את סיבת יציאתם 

  :יציאהשונות ל

לא . ילדים מופרעים שם. רהמתוך בחי. ספר והלכתי למפתן-נכשלתי במבחני קבלה לבית"

לא . תוך שנה נכנסתי לחברה הזו ונהייתי חלק מהם. ולמורה, מרביצים אחד לשני, לומדים

האשימו אותי בהרבה דברים . לפעמים נהניתי מלימודים וישבתי ללמוד גם בהפסקה. למדתי

 ואז ,באו והרביצו לי עם קרשים, ב"י-ב. כי האשימו אותי סתם. שלא עשיתי ואז התפרעתי

כל מי , חוץ מההוא שרבתי איתו. וטיפלתי בהם, חיפשתי את כל מי שהרביץ לי. עזבתי

  ...".ספר-ואז עזבתי ומאז לא הייתי בבית. קיבל מכות, שהתערב לטובתו
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יודע , כאילו. ... כמו בהנהלת חשבונות, סוג ראשון. 85ציון . עברתי מבחן במכונאות רכב..."

כל . ... אבל לא עוסק בזה, אני מבין בזה.  ולהתחיל לעבוד שםאני יכול להיכנס למוסך. הכל

אם הוא חושב , כך-ואחר. ספר-המורה עושה לך מבחן בבית,  שנים ומוכן לזה3מי שלומד 

, הייתי יכול עוד להמשיך במפתן. א"י-זה היה ב. הוא שולח אותך למבחן בחוץ, שאתה תעבור

ושם ', עמל'אז עברתי ל. מה נמוכה מדיאבל הר, ב"י-יכולתי להמשיך ל. אבל לא רציתי

, אז כבר ידעתי עברית. בסדר', עמל'המעבר ממפתן ל.  שנות לימוד12קיבלתי תעודה של 

  ."…כבר נכנסתי לזה, לא היה קשה. יכולתי לקרוא ולכתוב

  

  )באחוזים(סיבות ליציאה מהמפתן : 15לוח 
 )במספרים(הכל -סך 306

    
  18הגעה לגיל /סיום מסלול 50
  רצון בשינוי מסגרת 25
  שביעות רצון מהמפתן-אי 14

  בעיות במפתן 6
  בעיות מחוץ למפתן 7
  שינוי מקום מגורים 3
  חוסר רצון ללמוד 2

  

ועל מנת לקבל תמונה , "סיום מסלול"מכיוון שלא כל היוצאים ידעו לדווח במדויק אם יציאתם נחשבה כ

סיום , גיל היציאה: דד המשלב שלושה משתניםנבנה מ, מבחינה יותר של נסיבות היציאה מהמפתן

נוצרו שלש קבוצות של ). לפי דיווח היוצאים, שוב(והסכמת הצוות ליציאה ) לפי דיווח היוצאים(מסלול 

  ):16לוח (יוצאים 

  ; ומעלה17יוצאים בגיל  .1

  ; שדיווחו שסיימו מסלול או שהעזיבה הייתה בהסכמת הצוות, 17יוצאים לפני גיל  .2

  . שעזבו ללא סיום מסלול ושלא בהסכמת הצוות17גיל יוצאים לפני  .3

  

  )באחוזים* (לפי מין, נסיבות היציאה מהמפתן: 16לוח 

    הכל-סך  בנים  בנות 
 )במספרים(הכל -סך 306  212  94
        
  17+גיל  43  34  63
 הסכמת צוות /סיום, 17לפני גיל  35  41  22
  ללא סיום או הסכמה, 17לפני גיל  17  18  14

  לא ידוע  5  7  1
 *p<0.01  2χ=24.11  3דרגות חופש   
  

אך הם מדווחים כי סיימו את המסלול , 17 יצאו לפני גיל 35%; 18 יצאו קרוב לגיל 43%כי , ניתן לראות

והם מדווחים שלא סיימו את , 17 יצאו לפני גיל 17%; במפתן או שצוות המפתן הסכים ליציאתם

 יצאו 22%ועוד ,  לפחות17 שהו במפתן עד גיל 63%,  הבנותמבין. המסלול והצוות לא הסכים ליציאתם

 מדווחים שיצאו 41%, 17 נשארו במפתן עד גיל 34%רק , מבין הבנים; אך בהסכמת הצוות, 17לפני גיל 
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ללא סיום , 17 מהבנות יצאו לפני גיל 14%-עשר אחוזים מהבנים ו-שמונה. בהסכמת הצוות, לפני כן

  .מסלול וללא הסכמת הצוות
  

  קבלת סיוע לקראת העזיבה. ב
. סיוע על מנת להחליט מה לעשות עם היציאה, עם יציאתם מהמפתן, כל המרואיינים נשאלו האם קיבלו

הסיוע שקיבלו ).  מהם קיבלו את הסיוע מצוות המפתן81%( מהנשאלים דיווחו שקיבלו סיוע 39%רק 

  :חלק מהיוצאים מצוות המפתן בא לידי ביטוי גם בראיונות

 .תהמנהלאז הלכתי לדבר עם ,  אותיהלחיץוזה נורא ] מהצבא[ התחילו לקבל פטור םאחרי"

 אם צריך לנסוע ללפלנד להביא את גם ,והיא הרגיעה אותי ואמרה לי שהיא איתי ותומכת

 זאת המנהלת כי מילה של ,בסדרהכל יהיה ידעתי ש תומכת בי אז היא וכשידעתי ש.נילס

 והתחלתי ,גבעתי או  גולנייהיה שמעתי שהגיוס שלי .לאהוהתחלנו צו ראשון וה. מילת ברזל

,  לה שיש לי צו גיוסואמרתית מנהלהלכתי ל. להיות בלחץ כי שאפתי להיות במשמר הגבול

 אחרי שהיא שלחה היה זה ,היא לקחה אותי לשיחה. אבל אני לא חושב שאני אתגייס

 על מנת מכתבים לשלוח  היא הרגיעה אותי והתחילה. ונלחמה בשבילי,טלפונים, מכתבים

 מאוד שמחה וזאת הייתה , ובסוף גייסו אותי למקום שרציתי,שיגייסו אותי למשמר הגבול

 וזאת , בחופשה הראשונה על מדיםספר-לביתת להגיע מנהל את הבטחתי לקיימתי .גדולה

  ".הייתה תחושה נפלאה

  

  :נערה אחרת סיפרה על יחס אחר מצד הנהלת המפתן

הוא מתלהב , ז הלכתי בהתלהבות כזאת של פעם ראשונה שבנאדם רואהא, קבלתי צו גיוס"

. 'קבלתי צו גיוס ואני צריכה ללכת לתל השומר': אז אמרתי למנהל. מהצו גיוס שהוא מקבל

עד . '!אין לך סיכוי להתגייס'אמר , בהצלחה וזה, כל הכבוד: אז במקום שיגיד לי מילה טובה

. זה כואב לי, וכל פעם כשאני מדברת על הנושא הזה. מה זה כואבת לי, היום המילה הזאתי

צריך , במקום להגיד את הדברים האלו. אין לו מה להגיד, אז עכשיו שאני באה ומראה לו

המורה למלונאות , ההפך. היה צריך להגיד מילה טובה, גם שהוא יודע שאין סיכוי. להפך

  ".'אני מאחל לך שיהיה בהצלחה': אמר לי

  

 17חוז הנשאלים שדיווחו כי קיבלו סיוע ביציאתם היה גבוה יותר בקרב אלו שיצאו בגיל כי א, ראוי לציין

ונמוך יותר בקרב אלה שיצאו בגיל , ) בשני המקרים42%(ומעלה ובקרב אלה שיצאו בהסכמת הצוות 

התחומים . נשאלו באיזה תחום נזקקו לו, אלו שענו שלא קיבלו סיוע). 22%(צעיר וללא הסכמת הצוות 

  ".בחיים בכלל"וסיוע , הפניה למסגרת לימודים, קריים שהוזכרו היו הכוונה בחיפוש עבודההעי

  

  ? האם ההחלטה על היציאה הייתה נכונה. ג
האם לדעתך עזיבת המפתן , כשאתה מסתכל אחורנית: "המרואיינים שיצאו לפני תום המסלול נשאלו

אחוז החשים .  טענו שכן ולא4%-לא ו 37%,  ענו שכן59%" ?באותו שלב בחיים שלך היה דבר נכון

עם . בקרב אלו שדיווחו כי הצוות הסכים עם החלטתם) 62%(שהיציאה הייתה נכונה היה גבוה במיוחד 
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טענו כי במבט , מתוך אלה שדיווחו כי היציאה הייתה בניגוד לדעת הצוות) 47%(גם כמחצית , זאת

  . וןלאחור היציאה מהמפתן לפני סיום המסלול הייתה דבר נכ

  

התבקשו לציין את , ) נשאלים94(הנשאלים שדיווחו כי הם חשים שההחלטה על היציאה הייתה נכונה 

על , למעשה, אלא חזרו, רוב הנשאלים לא ציינו במה תרמה היציאה לחייהם. הסיבות לתחושתם זו

ודים חוסר שביעות רצון מרמת הלימ, תחושה כי מיצו את מה שיכלו לקבל במפתן: הסיבות ליציאתם

  . רצון לעבוד, ומאוכלוסיית התלמידים

  

 מתאר את 17לוח . התבקשו לציין מדוע, ) נשאלים62(גם הנשאלים שחשים כי ההחלטה לא הייתה נכונה 

חשים כי היו צריכים להמשיך ) 43%(קרוב למחצית מהם . הגורמים לתחושת החרטה בקרב היוצאים

 שנות 12ואחרים מצטערים כי לא סיימו , כשו מקצועמצטערים כי לא ר) 23%(כרבע , ולקבל תעודת גמר

  .ואו כי נשארו ללא מסגרת והידרדר, כי היציאה לא הועילה, כי המפתן נתן דברים טובים, לימוד

  

  )באחוזים(הסיבות לתחושה כי היציאה מהמפתן לא הייתה הדבר הנכון : 17לוח 
 )במספרים(הכל -סך 62
    
  בל תעודת גמרהיו צריכים להמשיך ללמוד ולק 43
   שנות לימוד12מצטערים שלא סיימו  13
  מצטערים שלא רכשו מקצוע 23
  המפתן נתן דברים טובים 13
  העזיבה לא הועילה 13
  דרדרויה, מצטערים כי נשארו ללא מסגרת 16

  אחר 3
  

אך , 17למעלה משליש יצאו לפני גיל ; 17 מהמרואיינים יצאו מהמפתן לאחר גיל 40%-למעלה מ, לסיכום

אחוז גבוה יותר מהבנות .  ובניגוד לדעת הצוות17 יצאו לפני גיל 17%; דיווחו שעשו זאת בהסכמת הצוות

  .  או יותר מכך17נשארו במפתן עד גיל 

  

רובם קיבלו ,  מהיוצאים דיווחו שקיבלו סיוע כדי להחליט על המשך דרכם עם היציאה מהמפתן40%-כ

דיווחו שנזקקו לו בעיקר בתחום ההכוונה למסגרת , קיבלו סיועשלא , אחרים. את הסיוע מצוות המפתן

  . עבודה

  

  . למעלה ממחצית היוצאים לפני תום המסלול טוענים שההחלטה על היציאה בשלב זה הייתה נכונה

  . בעיקר כי לא השיגו תעודות וכי נשארו ללא מסגרת,  מצטערים שיצאו40%-כ

  

של היוצאים עיסוקיהם : השתלבות במסגרת נורמטיבית. 5
  בשנים שלאחר עזיבת המפתן

  

אחת המטרות המרכזיות של . בעבור חניכיה" תחנה אחרונה"מערכת המפתנים אינה רואה עצמה כ

. עבודה או צבא, המפתנים הוא קידום יכולתם של החניכים להסתגל למסגרות נורמטיביות של לימודים
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משך השנה הראשונה לאחר יציאתם במחקר ההערכה הראשון נערך מעקב אחר מצבם של היוצאים ב

משמעות . מרבית היוצאים מהמפתנים נקלטו במסגרות עיסוק נורמטיביות, על פי מעקב זה. מהמפתן

רוב -פי-נקלטו על, שגם בני נוער שיצאו מהמפתן בגלל חוסר שביעות רצון ממנו או קשיי הסתגלות, הדבר

וץ ביותר שבו נקלטו היוצאים שונה בקבוצות סוג המסגרת הנפ, כצפוי. במסגרת עיסוק נורמטיבית אחרת

 17חניכים שיצאו בגיל , ל" ומעלה נטו להיקלט במקומות עבודה או בצה18מסיימים גילאי . הגיל השונות

. וחניכים צעירים יותר עברו בדרך כלל למסגרות לימודיות אחרות, נקלטו בעיקר במקומות עבודה

תנים שהביאו את בני הנוער למסגרות המשך בממצאים אלה יש ללמד על הישג חשוב של המפ

  . כך של קבוצה זו-וזאת לאור נתוני הכניסה הבעייתיים כל, קונסטרוקטיביות

  

נבדוק האם לאחר עזיבת . בפרק זה נבחן את מצבם של יוצאי המפתנים מספר שנים לאחר העזיבה

ולא נשארו , )או צבאעבודה , לימודים(המפתן הצליחו היוצאים להשתלב לאורך זמן במסגרת אחרת 

האם השתלבו במסגרת לימודים נבדוק , לגבי היוצאים שלא השלימו מסלול לימודים במפתן; מנותקים

  . והאם התמידו בה והצליחו לסיימה, )דומה או ברמה גבוהה יותר(אחרת 
  

   לימודים5.1
.  בגיל צעיר יותראחרים יצאו; או אף לאחר מכן, 18חלק מהיוצאים למדו במפתן עד קרוב לגיל , כאמור

להמשך הלימודים יכולות , לכן. אחרים יצאו ללא קבלת תעודות; חלק קיבלו תעודות מסוגים שונים

עצם ההישארות  (18יש ערך בהמשך לימודים עד גיל , ליוצאים בגיל צעיר: להיות משמעויות שונות

א תעודות המוכרות או לל, אלה מהם שיצאו ללא תעודות; )במסגרת לימודית יכולה להיחשב כהישג

כגון (עשויים לשאוף להמשיך בלימודים במסגרות המאפשרות השגת תעודות רשמיות , מחוץ למפתן

היוצאים בגיל מבוגר ירצו ללמוד על מנת להתקדם בתחום ; )תעודת בגרות או תעודת מקצוע חיצונית

  . 18כאשר ניתן ללמוד בתחום זה גם לאחר גיל , המקצועי

  

.  במסגרת כלשהי בשנים שלאחר עזיבת המפתןדהמשיכו ללמו) 35%( מהם 107, אייניםעל פי דיווחי המרו

 למדו במסגרת שרמתה הלימודית 9%, הכל-בסך:  ניתן לראות כי מדובר במגוון של מסגרות18בלוח 

 למדו בקורסים 7%; )ספר טכנולוגי-בית, ספר תיכון מקיף-בית(נחשבת גבוהה יותר מרמת המפתנים 

 רוב הלומדים במסגרות אלו היו -פנימייה , מרכז שיקום תעסוקתי( במסגרות מוגנות 5%; מקצועיים

 למדו במסגרת תכנית 3%- למדו להשלמת בגרות במסגרת פרטית ו4%; )חניכי החינוך המיוחד לשעבר

כפי שנראה (ל "דיווחו שלמדו במסגרת צה) 6%(חלק מהיוצאים , בנוסף. ה להשלמת השכלה"היל

אך רובם לא דיווחו עליהם , גייסים עברו במהלך שירותם קורסים מקצועיים שוניםחלק מהמת, בהמשך

  ). כעל לימודים
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  )באחוזים* (המסגרות בהן למדו היוצאים בשנים שלאחר עזיבת המפתן: 18לוח 
 )במספרים(הכל -סך 306

    
  לא למדו כלל  65

 ספר תיכון מקיף -בית 4
  חקלאי/תעשייתי/ספר טכנולוגי-בית 5
  מרכז שיקום תעסוקתי/פנימייה 5
  קידום נוער/ה"תכנית היל 3
  אוניברסיטה/מכללה/השלמת בגרות במסגרת פרטית 4
  קורס מקצועי פרטי/קורס מקצועי של משרד העבודה 7
  צבא 6
  אחר  3

  100לכן האחוזים עולים על , חלק קטן מהיוצאים למדו בשתי מסגרות* 
  

מפתן בהמשך חייהם הי מגוון הקורסים אותם עוברים היוצאים מגם בראיונות הפתוחים בא לידי ביטו

  :להלן דוגמה אחת, במסגרות שונות

בגלל מריבות ופרוטקציה אני , ולקורס טבחות, מחר אני מתחיל ללמוד אנגלית פרטי..."

הטבחות זה . כך נראה-ואחר. אני רוצה שיהיה מקצוע ביד, דבר ראשון. אוכל להתחיל

כך -אחר, קודם טבחות.  עם לימודים משמונה בבוקר עד הערבכמעט שנה. אינטנסיבי

  ."…נראה

  

אחוז הממשיכים , 18בקרב היוצאים שעזבו את המפתן קרוב לגיל . הלומדים מתחלקים לשתי קבוצות

  .ורובם למדו במסגרות מוגנות או בקורסים מקצועיים, )23%(ללמוד במסגרות נוספות נמוך יותר 

  

. המשיכו ללמוד לאחר היציאה מהמפתן) 41%(אחוז גבוה יותר , )17לפני גיל (מבין היוצאים בגיל צעיר 

קבוצה . השלימו יחידות בגרות) המהווים פחות מאחוז מכלל היוצאים(חלק קטן מהיוצאים בגיל צעיר 

ספר תיכון - בית-עברו ללמוד במסגרות ברמה לימודית גבוהה יותר ) צעיר מהיוצאים בגיל 14%-כ(קטנה 

  . ספר טכנולוגי-ביתמקיף או 
  

מדו בעת לעשרים ושניים עדיין  ,מפתןעזיבת הלמדו במסגרת כלשהי לאחר ש , המרואיינים107מתוך 

דיווחו שהשלימו את הלימודים ) 61%(אחוז גבוה מתוך אלה שכבר אינם לומדים  .הראיונות עמם

  . השאר עזבו את הלימודים לפני השלמתם. במסגרת בה למדו
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  )באחוזים(לפי נסיבות היציאה , *ת בהן למדו יוצאי המפתניםמסגרו: 19לוח 
   17יצאו לפני גיל 

לא 
  ידוע

ללא 
  הסכמה

בהסכמת 
  הצוות

יצאו 
  בגיל 

+17  

  
-סך
  הכל

 

  )במספרים(הכל -סך  306  131  107  52  16
            
  **הכל-למדו בסך  35  23  44  36  68
  ***ספר תיכון מקיף או טכנולוגי-למדו בבית  9 3  14 8 31
  ****למדו במסגרות להשלמת השכלה או מסגרות מוגנות  8 4 8 13 25
  למדו בקורסים מקצועיים או מסגרות אחרות  20 17 24 17 12

  . חלק קטן מהיוצאים למדו בשתי מסגרות*     
**p<0.01      2χ=20.25   3     דרגות חופש   

  ***p<0.01   2χ=18.44   3 דרגות חופש   
****p<0.01   2χ=11.30   3 דרגות חופש   

  

שליש מהלומדים לא ). 20לוח (ביקשנו לבדוק האם הלימודים זיכו את המרואיינים בתעודה כלשהי 

שהשכיחות בהן הן , שאר הלומדים קיבלו תעודות. קיבלו או לא עומדים לקבל תעודה בסיום הלימודים

-ספר תיכון מקיף או בית- ביתמתוך הלומדים במסגרת של). 18%(ותעודת סיום ) 33%(תעודת מקצוע 

 יחידות בגרות 10%-ו,  שנות לימוד12 תעודת סיום או 30%,  קיבלו תעודת מקצוע20%, ספר טכנולוגי

 מהיוצאים 40%, עם זאת). רק בקרב הלומדים במסגרות אלו נמצאו תלמידים שהשלימו יחידות בגרות(

  . לא קיבלו כל תעודה, שלמדו במסגרות אלו
  

  )באחוזים(יקבלו לאחר המפתן /התעודות שהלומדים קיבלוסוגי : 20לוח 
 )במספרים(הכל -סך  107

    
  אך לא קיבלו תעודות , למדו  33

   שנות לימוד11-9תעודת   9
   שנות לימוד13-12/גמר/תעודת סיום  18
  תעודת מקצוע+  שנות לימוד 12תעודת   33

  יחידת בגרות או בגרות חלקית  3
  לא ידוע, אחר  6

  

 מהלומדים 61%: ים שלמדו נשאלו אלו קשיים היו להם במהלך הלימודים לאחר היציאה מהמפתןהיוצא

כולל קרוא (קשיים עם החומר העיוני : אחרים ציינו קשיים בהם נתקלו. טענו כי לא היו להם קשיים כלל

 קושי להתמודד עם רמת, )4%(בעיות התנהגות , ) מהלומדים ציינו קשיים בתחום זה12%) (וכתוב

  ).3%(קושי עם השפה , )3%(קושי עם מספר השעות והעומס , )3%(הלימודים 
  

מהם המאפיינים של אותם חניכים המסוגלים , אחת השאלות המעניינות את מערכת המפתנים היא

בדקנו את . ולסיים אותה בהצלחה, למסגרת לימודית במערכת הנורמטיבית, לאחר תקופה במפתן, לחזור

ספר תיכון מקיף או -בית(וצאים שסיימו מסגרות לימוד במערכת הנורמטיבית מאפייניהם של אותם י

. לעומת אלו שלמדו אך לא סיימו ולעומת אלו שלא למדו במסגרת כזו, )תעשייתי/ספר טכנולוגי-בית

. ספר תיכון מקיף או טכנולוגי-בבית, לאחר היציאה מהמפתן, החלו ללמוד) 9%( יוצאים 28, הכל-בסך

 מכלל 3.5%המהווים ,  מהלומדים במסגרות אלו39% (11-ו, ין למדו בתקופת הריאיוןשניים מהם עדי

. שבעה עשר הנותרים הפסיקו את לימודיהם בשל קשיים שונים. דיווחו שסיימו את לימודיהם) היוצאים



  39

תעודת , תעודת מקצוע( מהלומדים במסגרות אלו קיבלו תעודה כלשהי מהמסגרת בה למדו 17, עם זאת

, אחוזי הלומדים והמסיימים הגבוהים ביותר נמצאים בקרב העוזבים בגיל צעיר).  לימוד וכדומה שנות11

מהמסיימים ) 64%(שלישים -הלומדים במסגרות אלו וכשני) 54%(כמחצית ). 21לוח (בהסכמת הצוות 

  .אותן באו מקרב קבוצה זו
  

* יבות היציאה מהמפתןעל פי נס, והמסיימים אותן" נורמטיביות"הלומדים במסגרות : 21לוח 
  )באחוזים(

   17יצאו לפני גיל 
לא 
  ידוע

ללא 
  הסכמה

בהסכמת 
  הצוות

  
  יצאו בגיל 

+17  

  
  
 הכל-סך

 

  )במספרים(הכל -סך  306  131  107  52  16
            
  *לומדים  9  3  14  8  31
  מתוך הלומדים במסגרות אלו, מסיימים  39 25 47 25 40

  מתוך כלל היוצאים בגיל זה, מסיימים  3.5 פחות מאחוז 6.5 2 12.5
*p<0.01   2χ=18.44   3 דרגות חופש   

**p<0.05   2χ=9.79   3 דרגות חופש   
  

הם , וסיימו אותה, נמצא כי יוצאי המפתנים שהמשיכו ללמוד במסגרת לימודים נורמטיבית, כן-כמו

-כפי שהוערכו על, יתבממוצע בעלי ציונים גבוהים יותר במדדי המיומנויות בעברית וההתנהגות הלימוד

כנראה בשל המספרים הקטנים של הלומדים , ההבדלים אינם מובהקים, עם זאת. ידי אנשי צוות המפתן

   .והמסיימים

  

 77%: הלומדים נשאלו לגבי שביעות רצונם מהלימודים במסגרות השונות לאחר היציאה מהמפתן

   דיווחו שהיו קצת מרוצים 11%, מהלומדים לאחר היציאה מהמפתן דיווחו שהיו מרוצים מהלימודים

- שביעות רצון באחוזים נמוכים יחסית דווחה לגבי מסגרות בית.  דיווחו שלא היו מרוצים כלל11%-ו

 דיווחו על 42%, ספר תיכון מקיף-מבין הלומדים בבית. הספר הטכנולוגי-הספר התיכון המקיף ובית

 53%, ספר טכנולוגי-מבין הלומדים בבית. ם כללואחוז זהה דיווחו כי לא היו מרוצי, שביעות רצון גבוהה

נראה ששביעות רצון פחותה .  דיווחו שלא היו מרוצים כלל20%-ו, דיווחו שהיו מרוצים מהלימודים

ואשר האווירה בהן הרבה פחות , קיימת לגבי מסגרות בהן רמת הלימודים גבוהה יותר מאשר במפתן

שלא ) 40%(ה יחסית מתוך הלומדים במסגרות אלו ממצא זה מתקשר עם האחוז הגבו. אישית ותומכת

קבוצה חזקה יחסית מבחינה לימודית בקרב יוצאי , כנראה, למרות שהם מהווים, קיבלו כל תעודה

  . המפתנים

  

 מהם השלימו את 60%-כ. כשליש היוצאים המשיכו ללמוד במסגרת כלשהי לאחר עזיבת המפתן, לסיכום

, בעיקר תעודות מקצוע, תעודות) או עומדים לקבל(שלישים קיבלו -וכשני, הלימודים במסגרת אליה עברו

 קטן יותר 18אחוז הלומדים בקרב היוצאים קרוב לגיל . תעודות סיום ותעודות השלמת שנות לימוד

  . ורובם למדו במסגרות מוגנות או בקורסים מקצועיים, )23%(

  

. המשיכו ללמוד לאחר היציאה מהמפתן) 41%(אחוז גבוה יותר , )17לפני גיל (מבין היוצאים בגיל צעיר 

ואחרים , השלימו יחידות בגרות) המהווים פחות מאחוז מכלל היוצאים(חלק קטן מהיוצאים בגיל צעיר 

עברו ללמוד במסגרות )  מהיוצאים בגיל זה14%-כ(קבוצה קטנה . קיבלו תעודות גמר או תעודות מקצוע
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 6%-כ(קרוב למחציתם ו, ספר טכנולוגי-קיף או ביתספר תיכון מ- בית-ברמה לימודית גבוהה יותר 

   .סיימו את המסגרת אליה עברו) מהיוצאים בגיל זה
  

באים מקרב היוצאים , והמסיימים מסגרות אלו" נורמטיביות"רוב העוברים ללמוד במסגרות , ככלל

ודעים לזהות כי צוותי המפתנים י, אם כן, נראה. ובמיוחד מקרב אלו שיצאו בהסכמת הצוות, בגיל צעיר

ואלו גם התלמידים שרמת המיומנויות , את אותם חניכים שמסוגלים להצליח במסגרות נורמטיביות

, עם זאת. ידי הצוותים כגבוהות יחסית לאחרים-הבסיסיות שלהם והתנהגותם הלימודית מוערכות על

אינם )  הצוותגם בקרב אלו שעזבו בהסכמת" (נורמטיביות"יותר ממחצית העוברים למסגרות לימודים 

  .והם פחות שבעי רצון מהמסגרת מאשר אלו שעברו למסגרות מוגנות יותר, מצליחים לסיים את המסגרת

  

   עבודה5.2
ולאפשר להם להשתלב במסגרות , אחת ממטרות המפתן היא לפתח אצל החניכים הרגלי עבודה תקינים

עד כמה , באילו סוגי עבודות, תןבחלק זה נבחן כמה מהיוצאים עבדו בשנים שלאחר עזיבת המפ. תעסוקה

  . והאם קיבלו סיוע בהתמודדות עמם, מה הקשיים שנתקלו בהם, התמידו בעבודתם

  

 מהיוצאים 87%, הכל-בסך. המרואיינים הלכו לעבוד מיד לאחר היציאה מהמפתן) 53%(יותר ממחצית 

לך התקופה מאז  הייתה עבודה אחת במה41%-ל: עבדו או עובדים במהלך השנים מאז עזיבת המפתן

עשר אחוזים מהיוצאים לא עבדו -שלושה. עבודות או יותר  עבדו בשלוש22%-ו , שתי עבודות24%-ל, עזבו

  אחוזים גבוהים במיוחד של יוצאים שלא עבדו נמצאו בקרב הבנות. כלל מאז עזבו את המפתן

  ). 30%(ובקרב בעלי פיגור קל , )22%(

  

  רק מיעוטם . נה לאחר עזיבת המפתנים בעסק או מפעל פרטיעבדו בעבודה הראשו) 60%(רוב הנשאלים 

בהפניית קרוב משפחה , )30%(רובם גם הגיעו לעבודה באופן עצמאי . עבדו במפעל שיקום תעסוקתי) 2%(

צוות : ידי גורם טיפולי מקצועי-חלק קטן הופנו לעבודה על). 12%(או בהפניית לשכת העבודה ) 37%(

ביטוח לאומי ועובד סוציאלי לא מהמפתן , לימודית או תעסוקתית אחרתגורם ממסגרת , )10%(המפתן 

, העובדה שרק חלק קטן מהעובדים הגיעו לעבודה בסיוע גורם מקצועי מראה על יוזמה שלהם). 22לוח (

ממצא זה . אך אולי גם על כך שהם לא מקבלים תמיכה מספיקה בחיפוש עבודה בעת היציאה מהמפתן

ולפיו הכוונה לעבודה היה התחום השכיח ביותר בו חשו יוצאי , א שהוצג קודםעולה בקנה אחד עם הממצ

  . המפתנים שהם זקוקים לסיוע בעת היציאה מהמפתן

   

  )באחוזים(את הבוגרים לעבודה הראשונה  הגורם שהפנה: 22לוח 
 )במספרים(הכל -סך 266

    
  קרוב משפחה 37
  הגיע בכוחות עצמו 30
  ח אדםחברת כו, לשכת תעסוקה 12
  צוות מפתן 10

  תעסוקתית אחרת/מסגרת לימודית 4
  ס לא ממפתן"עו 2
  ביטוח לאומי 2
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כמו , חלקם בעבודות בלתי מקצועיות ומזדמנות, היו שכירים ועסקו במגוון עבודות) 92%(רוב העובדים 

, נהגים, חחיםפ, כמו מסגרים, וחלקם בעבודות מקצועיות יותר; מלצרים ומוכרים, עובדי ניקיון, שליחים

כי לפי תיאור המרואיינים לא תמיד ברור אם מדובר בעבודה מקצועית או לא , ראוי לציין. ספרים

או בעבודה מזדמנת ולא מקצועית , לאחר קורס, ייתכן שמדובר בעבודה במלון, מלצר, לדוגמה(

וקה השכיחים ניתן לראות כי סוגי התעס.  מציג את סוגי העבודות השכיחות ביותר23לוח ). במסעדה

. וכן כעובדים בשירותי הארחה ואוכל, שליחים וכדומה, שומרים, ביותר בקרב הבנים הם עבודה כנהגים

עובדות מספרה וקופאיות או , עובדות ניקיון, העבודות השכיחות ביותר בקרב הבנות הן מטפלות

  . פקידות

  

  :  עבדו יוצאי המפתןהיד העיקריים בהם- משלחידומה שלבראיונות הפתוחים מתקבלת תמונה 

ספר מתקשר אלי -ביתה. 99 במהלך שנת ,התחלתי לעבוד בחברת חשמלו ,השתחררתי"

עכשיו אני  . חבר שלי שסיימנו יחדזה היה?' רוצה לבוא לטיול השנתי' : אומר לי.לעבודה

אני . אצל אבא שלי ,חשמלה רת הייתי עובד בחב. יש מקום באזור התעשייה.פה בעירנמצא 

יכול  .יהיכבר שנה שנ. לפעמים מחוץ למוסךו, של המוסך,  ניקיון של המחלקות:ןעובד קבל

 אני 2000צפוי שבשנת .  בינתיים אני מאחורי הקלעים, יותר חזקבקרוב אני אכנסשלהיות 

, דע מהו משכורת לא מי י.אוכל,  הסעות:יש לי חצי תנאיםבינתיים  אז .אהיה בחברה

אני חושב לא  . ימים בשבועחמישה ,גיםחי סופי שבוע ועובד בל. לא משהו,  בקושיאלפיים

ה באגף 'אני רוצה לחזור אל החבר. שמה צריך יותר ידע וקורסים. ליפול בתחום המוסך

גם ,  גם ניקיון:ייתי עושה עבודות קטנותהשמה . 99עבדתי שם במהלך . אספקה ואחסנה

  ". עוזר לאנשים בצוות, שימור

  

עם . בטיפול ילדים ובטיפול קשישים, וגם בסביבה, מספרהאחרי המפתן התחלתי לעבוד ב"

, עושה תריסים. לא מנקה להם, לא מחליפה חיתולים. מנקה להם את הבית, קשישים

אני רוצה . משחקת איתם, מחליפה להם, עם ילדים. זהו. טאטוא ושטיפה, אבק, חלונות

להתקדם אני צריכה לעבור אבל בשביל . צבע, שפם, ציפורניים, פן, לספר: רותָּפלהתקדם בַס

אבל . כי זה דרך משרד העבודה, אני צריכה להיות בלי עבודה, וכדי לקבל את הקורס. קורס

   ."אני עובדת בשלוש עבודות ואין דרך אחרת לקבל את הקורס
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  )באחוזים(לפי מין , יד עיקריים בהם עבדו יוצאי המפתנים-משלחי: 23לוח 
    בנים  בנות

 )פריםבמס(הכל -סך 212  94
  סבלים, סדרנים, שליחים, שומרים, נהגים 20  -

  עובדים בשירותי הארחה ואוכל 14  10
  נים"יחצ, סוכני מכירות, זבנים, מוכרים 11  8

  מזכירות, פקידים, מחסנאים, קופאים 7  14
  פועלי יצור, עובדי דפוס 7.5  10

  עובדי תפירה  -  7.5
  עובדי ניקיון ומכבסות -  16
  מטפלות -  22
  ספרים ועוזרי ספרים - 15

  שיפוצניקים, צבעים, שרברבים 10.5  -
  מתקינים, אלקטרוניקה, עובדי חשמל 8.5  -
  עובדי מוסך, מכונאים 8.5  -
  מסגרים, רתכים, פחחים 8.5  -
  מיון וסידור סחורות , עובדים באריזה 6  6

  

 מהם התאפיינו בקשיי הסתגלות שחלק גדול, אחת הסוגיות המעניינות לגבי אוכלוסיית יוצאי המפתנים

 מציג את משך זמן 24לוח . היא עד כמה הם מתמידים במקומות עבודתם, למסגרות והתמדה בהן

דיווחו שעבדו באופן ) 24%(אחוז גבוה מהנשאלים . רבי של הנשאלים באותו מקוםהעבודה הרצוף הֵמ

, עבדו עד חצי שנה באותו מקום) 20%(חמישית ,  בין חצי שנה לשנה14%; קבוע מעל שנה באותו מקום

ממצאים אלה תואמים את הממצאים לעיל בדבר . עבדו באותו מקום עד חודש) 5%(ואחוז קטן יחסית 

 מהיוצאים דיווחו שמאז עזיבת המפתן הם עבדו בשלוש עבודות 20%כאשר רק , מספר מקומות העבודה

וכל זאת בהתחשב בכך , במקום העבודההנשאלים התמידו , על פי דיווחיהם, הכל-נראה כי בסך. או יותר

למדו או הקימו משפחה בחלק , שחלקם שירתו בצבא, )25-17גילאי (שמדובר באוכלוסייה צעירה יחסית 

  . ועבדו בסוגי עבודות שלעתים הם עונתיים או מזדמנים, מהתקופה

  

  )באחוזים(באותו מקום מרבי משך זמן עבודה : 24לוח 
    הכל-סך

  )םיבמספר(הכל -סך  306
    
  לא עבדו מעולם  13

  עבדו עד חודש  5
  עבדו עד חצי שנה  20
  עבדו בין חצי שנה לשנה  14
  עבדו מעל שנה  24
  עדיין עובדים בעבודה ראשונה/לא ידוע כמה זמן  24

  

כי כשליש , ניתן לראות). 25לוח (בחינת סיבות העזיבה של מקומות עבודה שופכת אור נוסף על סוגיה זו 

 18%-ל ו" בשל גיוס לצה19%,  בשל פיטורים10%, שביעות רצון-אי/זיבת עבודה בשל קשייםדיווחו על ע

פיטורים , ראוי לזכור כי בסוגי העבודה בהם עובדים חלק גדול מיוצאי המפתנים. בשל סיום חוזה עבודה

לא א, דווקא סימן לחוסר שביעות רצון מתפקוד העובד-לאו, לעתים קרובות, או סיום חוזה העסקה הם

   .ומפוטרים לאחר מספר חודשים, העובדים נשכרים לתקופה מוגבלת: חלק מאופי העבודה
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  )באחוזים(סיבות להפסקת עבודה : 25לוח 
   הכל-סך

 )במספרים(הכל -סך 266
    
  שביעות רצון-אי/קשיים 34
  סיום חוזה עבודה 18
  ל"גיוס לצה 19
  מעבר לעבודה בתנאים טובים יותר 10
  פיטורין 10

 )שינוי מצב משפחתי ,מחלה, לידה, היריון(מצב אישי  6
  

   :סיבות העזיבה המוצגות לעיל באו לידי ביטוי גם בראיונות הפתוחים

אז . בשנה הראשונה של הנישואים עבדתי מהבוקר עד הלילה ולא ראיתי כמעט את בעלי... "

ודעת מה לעשות עם כי אני לא י. לא יודעת. אבל כנראה אחזור. הוא לא רצה שאני אמשיך

, כי אני צריכה לזוז. או לשבת, או מחשב, לא פקידות? ללמוד מה. אולי אלך ללמוד. הבן שלי

  . "נסעתי בקרוואן בכל הארץ והיה לי כיף. כשעבדתי בקרקס נורא נהניתי. לקבל קהל

  

. יהוגם להירגע בתוך שני, אני יכול להתעצבן בתוך שנייה. בחיים יש עליות ויש ירידות... "

לא יכול . התרגלתי מילדות להסתובב. עבדתי פה ושם. אף פעם לא עבדתי בעבודה חודשית

  ."אפילו אם זה בעבודת הובלות, אוהב להסתובב. לשבת במקום סגור

  

ובחלקם עולה דמותו של , מהראיונות הפתוחים עולה בבירור הצורך של העובדים בתמיכה ועידוד

  : מוצלחת במקום עבודהכגורם חשוב בהשתלבות" מעסיק תומך"

לא באותה . אבל זה לוקח קצת זמן, לא היה קשה למצוא. הלכתי לעבוד, אחרי השחרור"

. עם אותו ראש כמו שלי, עד שמצאתי את הבנאדם הנכון, החלפתי עבודות. עבודה היום

הוא מנסה לעזור לי . הוא מבין, מתי שצריך לעזור. זה במיזוג אוויר. שמבין את הראש שלי

כאילו . אני עובד הרבה שעות. הוא משתדל, ואם הוא לא יכול לעזור. שאני צריך עזרהמתי 

כל יום . תלוי.  בלילה12 או 10-גם ב,  בצהריים12-אני יכול לסיים גם ב. אין שעות מוגבלות

  ."אותו דבר

  

העבודה מעסיקה אותי והבוסית טובה . מאז שהתחלתי לעבוד אני מרגישה יותר טוב... "

היא . וזה נחמה אחת, היא תתמוך בי, ואני יודעת שאם יקרה משהו. תנת תמיכהמאוד ונו

העבודה נותנת לי . ותחזיק לי את היד, והיא הבטיחה שתיקח אותי לרופא שיניים, תומכת

  ."...מה יהיה הלאה. הכל בסדר, נכון להיום. היא תהיה שם, ואם אני אפול. מסגרת וזה טוב

  

  שירות לאומי / צבא5.3
במיוחד , שירות צבאי נחשב סימן להשתלבות תקינה ומפתח להתקדמות בעתיד,  הישראליתבחברה

 מביא את אחוז המשרתים 26לוח . מכאן החשיבות המיוחסת לגיוס בעבור יוצאי המפתנים. בעבור בנים

 מהמרואיינים שירתו 39%-ש, ניתן לראות. לפי מין, )מתוך אלה שהגיעו לגיל גיוס בזמן הריאיון(בצבא 
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 79%- מהבנים ו45%, לא שירתו) 56%( יותר ממחצית, עם זאת.  שירתו בשירות לאומי2%-ו, בצבא

  . מהבנות

  

  )באחוזים) (18+מתוך בני * (לפי מין, שירות לאומי/המשרתים בצבא: 26לוח 
   הכל-סך  בנים  בנות

 )במספרים(הכל -סך 301 207 94
  לא שירתו 56 45 79
  צבא 39 50 15

   לאומישירות 2 0.5 6
  לא ענו 3 4 0

* p<0.01 2χ=46.76  3דרגות חופש   
  

חמישים . ולא גויסו על פי החלטת הצבא, חמישים אחוזים מאלה שלא שירתו דיווחו שרצו לשרת בצבא

שבעה אחוזים מהמתגייסים . )27לוח (רצו לשרת ,  מהבנות שלא שירתו39%-ו, ושמונה אחוזים מהבנים

מסגרת המיועדת למתגייסים עם , )מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות(מ " מקאציינו שעשו זאת במסגרת

   .שמשך השירות בה הוא שנתיים, השכלה נמוכה וקשיי הסתגלות

  

  )באחוזים) (מאלה שלא שירתו* (לפי מין, מי שרצו לשרת: 27לוח 
   הכל-סך  בנים  בנות

  )במספרים(הכל -סך 168 94 74
  רצו לשרת 50 58 39
  לא רצו 45 36 55

  לא ענו 5 5 6
 *p<0.05 2χ=8.58   3דרגות חופש   
  

  .שירתו בצבא בזמן עריכת הראיונותמתוך הנשאלים עדיין עשר אחוזים -שנים

  

כרבע .  מציג את משך זמן השירות של אלה ששירתו בצבא ואינם משרתים בעת ביצוע המחקר28לוח 

 שירתו בין 6%- שירתו שנתיים ו21%;  בין חצי שנה לשנתיים16%; מהבנים שירתו פחות מחצי שנה

מבין . סיימו שלוש שנות שירות)  מכלל הבנים שרואיינו10%(כשליש מהבנים ששירתו . שנתיים לשלוש

ואף ) תקופת השירות הצבאי לבנות( חודשי שירות 20השלימו )  מכלל הבנות7% (44%, הבנות שהתגייסו

רב הבנים והן בקרב הבנות ניתן לראות שני הן בק. שירתו פחות מחצי שנה) 31%(כשליש , למעלה מכך

קבוצה שהשלימה את מלוא תקופת , ומאידך, קבוצה שלא השלימה חצי שנה של שירות, מחד, קצוות

  . השירות
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  )באחוזים(לפי מין , משך זמן השירות: 28לוח 
   הכל-סך  בנים  בנות

  *)במספרים(הכל -סך 84 68 16
  עד חצי שנה 26 25 31

  דשים חו7-11 5 6 0
  שנה 5 3 13
   חודשים13-19 8 7 13
   חודשים20  4  -  19
   חודשים21-23  4  -  19

  שנתיים 18 21 6
   חודשים25-35 5 6 0
  שלוש שנים 26 32 0

  מתגייסים שכבר לא משרתים * 
  

, הבנים מילאו מגוון של תפקידים. מילאו בצבא,  מציג את התפקידים השונים שאלה ששירתו29לוח 

  . רוב הבנות שולבו בתפקידי פקידות או תחזוקה). 29%(ם הוא נהג או מלגזן שהשכיח בה

  

  )באחוזים( לפי מין ,מילאו בצבאהיוצאים התפקידים השונים ש: 29לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  118  104  14
  עדיין אין שיבוץ  10  10  14

  מלגזן, נהג  27  29  7
  לוחם  9  11  0

  חשביםמ, פקידות  6  1  43
  טבחות  9  11  0
  חשמלאות רכב, מכונאות  7  8  0

  תחזוקה, אפסנאות  9  8  14
  ק משמעת"מש, משגיח כשרות, ג"ש  9  11  0
  קשר, ה"מפעיל צמ  3  3  0

  אחר  10  9  21
  

מבין הנשאלים  :ן הלימודים בסדנאות במפתן ותחום העיסוק בצבאכי קיים קשר מסוים בי, נמצא

מבין הנשאלים .  למדו מכונאות רכב בסדנה במפתן75%, בצבאעוסקים במכונאות רכב /שעסקו

   . למדו מסגרות במפתן60%,  אפסנאות בצבא אועוסקים בתחזוקה/שעסקו

  

 מבין )52%( למעלה ממחצית. הצבא מספק הזדמנות לרכישת מקצוע והתפתחות מקצועית, לעתים

 18%(קורס נהיגה : הקורסים השכיחים הם. עברו קורס כלשהו במהלך השירותהמתגייסים 

 ניתן 30בלוח ). 4%(לוחמה , )4%(אפסנאות /תחזוקה, )5%(מכונאות , )מהמתגייסים עברו קורס זה

  . לראות כי רק מעטות מהבנות עברו קורסים
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  )באחוזים( לפי מין ,הקורסים שעברו במהלך השירות: 30לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  118  104  14
  גהנהי  18  18  0
  מכונאות  5  5  7
  לוחמה  4  4  0
  אפסנאות, תחזוקה  4  4  7
  מסגרות  3  3  0
  טבחות  2  2  0
  ה"מפעיל צמ  2  2  0
  אמבולנס  2  2  0
  גרפיקה, פקידות  1  1  0
  קשר  1  1  0
  קצונה ופיקוד  3  3  0
  השלמת שנות לימוד  3  3  7
  אחר  5  5  0

  

בעת משרתים  או עדיין ששירתו מאלו )52%(כמחצית . המתגייסים נשאלו לגבי קשייהם במהלך השירות

). 31לוח  ( ציינו קשיים שונים)48%(כמחצית ,  עם זאת.ציינו שלא היו להם קשיים בשירותביצוע המחקר 

קשיים , עוד צוינו קשיים לגבי היציאות מהבסיס). 15%(הקושי העיקרי שצוין הוא קושי בקבלת סמכות 

  . חוסר שביעות רצון מהשיבוץ, ם הפיזייםהתנאי, המרחק מהבית, חיצוניים ומשפחתיים

  

  )באחוזים(לפי מין , הצבאיסוגי הקשיים שהיו במהלך השירות : 31לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  118  104  14
  קושי בקבלת סמכות  15  16  7
  להיות רחוק מהבית  4  5  0
  התנאים הפיזיים  4  5  0
  היציאות מהבסיס  5  6  0

  )פרנסה, משפחה( חיצוניים קשיים  5  2  29
  חוסר שביעות רצון מהשיבוץ  4  5  0
  שירות בשטחים  1  1  0
  שהות בכלא  1  1  0
  קושי חברתי  2  2  0
  אכזבה מיחס הצבא  2  1  7

  

ציינו קושי בקבלת ) 16%(בהשוואה בין הבנים לבנות ניתן לראות שאחוז גבוה יחסית בקרב הבנים 

הבנים ). משפחה, פרנסה(שציינו קשיים חיצוניים ) 29%( הבנות לעומת אחוז גבוה יחסית בקרב, סמכות

בעוד שהבנות לא ציינו , יציאות מהבסיס, תנאים פיזיים, ציינו קשיים כמו קושי להיות רחוק מהבית

  .ניתן להניח כי הדבר נובע מאופי השירות השונה של הבנים והבנות. קשיים אלה

  

לא (שאלנו את מי שהתגייסו במסגרת רגילה . רותלקשיים שצוינו יש השלכה גם על השלמת השי

הסיבות המרכזיות שצוינו הן ). 32לוח (מה היו הסיבות לכך , ולא השלימו שלוש שנות שירות, )מ"מקא

  . וכן בעיות בריאותיות או נפשיות, בעיות משפחתיות, קשיי הסתגלות
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  )אחוזיםב(וס רגיל בקרב בנים שהתגייסו בגי, שירות של שלוש שנים-איל סיבות: 32לוח 
  )במספר(הכל -סך  40
    
  קשיי הסתגלות  33
  בעיות משפחתיות  31
  נפשיות/בעיות בריאותיות  12
  קיצור שירות  10

  עבודה/מעבר ללימודים  2
  לא ידוע, אחר  12

  

חלק . מ" התגייסו במסגרת מיוחדת של מקא7%רק , כי על פי דיווח המתגייסים, ראוי לציין עוד

אך לרוב מדובר בקורסים מקצועיים , קורס הכנה לשירותדיווחו שעברו בצבא ) 27%(מהמתגייסים 

לאור הקשיים הרבים עליהם מדווחים . ולא בקורסים שמכוונים להכנה לחיי הצבא, צבאיים-קדם

  . נראה כי אחוז זה נמוך למדי, המתגייסים

  

סוגי הקורסים ו, חרורהסיבות לש, הקשיים במהלך השירות, הממצאים בדבר אורך השירות הצבאי

  : תואמים את מה שעלה מהראיונות הפתוחים,שעברו

. זה משהו אחר, אם זה היה קרבי. לא רציתי לבזבז זמן וקריירה. בצבא הייתי נהג ועזבתי"

אין לי . אז עזבתי. במקום לשבור את הראש, רציתי לעשות מוזיקה וכסף אז. הרגשתי מנוצל

, אבל בגלל הכסף. הסתדרתי טוב שם, גע לאנשיםאני מתגע. חרטות על קיצור השירות

   .."..עזבתי, החברה, המוזיקה

  

למה , הייתי עם ילדים אוטיסטים. עשיתי שנה, ובמקום שנתיים, הלכתי לשירות לאומי"

, פותחת את הגן, הייתי באה בבוקר. למרות שקשה, אני יש לי רגש אליהם, אמרתי לך כבר

. היה מאוד קשה בעבודה.  עד שבאו הגננות בשמונה,מקבלת את הילדים וההורים, מסדרת

   ."זה ילדים מאוד קשים. להחליף להם, להרים אותם

  

רציתי , ב"למה לפני הגיוס ביקשתי להתקבל למג. הייתי עושה הרבה בלגן בצבא, האמת"

אז ביררתי וידעתי שזה לא ,  לאוגוסט20-כשהגיע לי תאריך גיוס ב. להמשיך עם זה בחיים

.  ליולי30-אז הלכתי ללשכת גיוס והקדמתי את התאריך גיוס שלי ל. שמר הגבולגיוס של מ

והיום . 'אבל אני אלך למשמר הגבול, אני אתגייס לפני יום הולדת, לא משנה': אמרתי להם

. לי"כלל צה, 02והלכתי לעשות טירונות .  כשאני התגייסתי30-לא ב, 28-למשמר הגבול ב

 יום מפסיד את 7מישהו כאילו , הקיצור.  ימי מעצר7-שפטתי לביום השני נ. ובניק'גיוס של ג

ומהבסיס . ואחרי המעצר העבירו אותי לבסיס. חוזר לטירונות חוזרת, החומר של טירונות

משם עוד פעם . 02-שלחו אותי עוד פעם ל. מ עוד פעם קצין מיון"ומבקו. מ"נתנו לי צו לבקו

הייתי מתגלגל עם בעיות עד לטירונות וככה . פעם עשיתי עריקות. הייתי עושה בעיות

. להיות פקיד בלוד, ונתנו לי צו למשמר הגבול בלוד,  ועברתי טירונות חמישית ….חמישית

לא , אנחנו לא צריכים פה שוטרים':  פלאפלים ואומרת לי2באה לי קצינה עם , באתי לשם

וירדה לי כבר כל , מ"עברתי עוד פעם לבקו. מ"נתנה לי צו עוד פעם לבקו. 'התקינו אותנו
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כדי להיכנס , ועשו עלי דיון... ואז הייתי עוד פעם אצל קצין מיון. המוטיבציה לשרת בצבא

אמרתי שאני לא רוצה לשרת . 'לא': ואמרתי, אחרי דיון, לא התקבלתי. למשמר הגבול

: ואז אמרתי. חודשיים קיבלתי ועדה-עברתי לפיקוד צפון בצפת ואחרי חודש וחצי. ל"בצה

. אין לי כבר מוטיבציה. או שאני לא רוצה לשרת בצבא, ותנים לי לשרת במשמר הגבולאו שנ'

החלום שלי היה מגיל קטן להיות . 'להמשיך בזה באזרחות, קרבי, רוצה ללכת למשהו רציני

.  יום הגיעה לי תשובה שאני צריך להחזיר את הציוד14והם המליצו על השחרור ואחרי . גשש

רציתי לתרום כמה , את רואה. החזרתי את הציוד ובאתי הביתה, מ"ולמחרת נסעתי לבקו

  . "משהו כזה, הייתי בצבא שנה וחודשיים או ארבע, עם הדפוק, הכל-סך. ולא יצא, שאפשר

  

, גומיות, חצי שנה הייתי חייל בסדר גמור. שירתתי שנה וחצי. כך הלכתי לצבא-אחר. "..

אז . וסירבו לתת לי, להחליף בסיס, כך רציתי לשנות אווירה-אחר. הכל בסדר, מדים

לא . יומיים הולך, יומיים בא. משחק איתם. הייתי עושה נפקדויות. התחלתי לעשות בעיות

הוא אמר . היה לו חרב על הכתף, הלכתי אפילו למפקד בסיס, ן"הלכתי לקב. עשיתי עריקות

, מתוך כעס, אהכנר. '!אני לא נשאר פה': אמרתי לו. ושאני נשאר פה, לי שהוא לא נותן לי

אז , כבר הכרתי את המעצר ממקודם. והוא העלה אותי למשפט ולמעצר. כנראה התחצפתי

כך -אחר. והייתי במעצר ולא שחררו אותי. וקיוויתי להשתחרר ככה. לא היה איכפת לי

וגם להיכנס לבסיס , קים"התחלתי להסתובב בבסיס על אזרחי ולקבל תלונות מהמש

ואיזה קצין עם שלושה פלאפלים ,  עד שיום אחד ישנתי על אזרחי,הייתי נהג בצבא. באזרחי

, אז בסדר, אם הייתי חייל למופת': ואמרתי לו?' אתה לא נוהג, מה': העיר אותי ואמר לי

. 'תשחררו אותי כבר, די. אבל תראה עם איזה חייל אתה מתעסק פה. תשאירו אותי פה

  ."שחררו אותי, אחרי כמה זמן מפה לשם, ובאמת

  

  : לעומת היחס במפתן, תה גם אכזבה מהיחס בצבאעל

 היא ,ת הבטיחה לי משהו למחרהמנהל אם .מילה שמילה זה ספר-הבית אני רגיל מ,עכשיו"

 , כי הצבא הוא מערכת גדולה, קושיהרגשתיאני . בצבא זה אחרתאבל  .תביא לי אותו היום

 ואני ,יכוב בטיפול בי היה עאבל. וכאלהובאמת מטפלים באלה שיש בעיות של חייל בודד 

   ". ונפגעתי,ק'צ-יק'צ אני רגיל לטיפול .מתיןת-נפגעתי מיחס של תמתין

  

מספר סיפורי הצלחה והסתגלות למסגרת הצבאית גם חשוב לציין שמתוך הראיונות הפתוחים עלו 

  :כפי שהדבר בא לידי ביטוי בריאיון הבא. ושירות צבאי מלא

 .'שיהיה לך בהצלחה' : כולם באו ואמרו לי.מה שליעשיתי מסיבת גיוס במג, התגייסתיכש"

לא קשור ,  תחום אחר.מ"אמקב ,וכל החברים שלי מהמחזור היינו באותו בסיס בצפון

. יש לי הפתעה בשבילך' : לפני שהתגייסתי באה איזה קצינה מהבסיס ואמרה לי.למכונאות

י טירונות חודשיים עשית . מה,שמחתי. 'אני מבטיחה לך. תךיאולי יש חברים שמשרתים א

 כל אחד , הקורסיםאחרי,  זההיינו בקורסים ביחד ואחרי.  עם עוד חבר,וחצי וסיימנו ביחד

אני עשיתי שיהיה קרוב לבית כי רק . קרוב לבית והרוב קרבייםהרוב . נשלח לבסיס שלו

אחרי הטירונות . הארץאחרי שהייתי במרכז , ב"אישרו לי קל .הנסיעות היו הורגות אותי

. מאמצע ינואר ועד החודש השלישי, חודשיים, מכונאות רכב, קורס של המקצועה הי
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 שנה עד נובמברוהייתי ,  למארס19- ב הגעתי לשם.ב"בסיס דלק קל, לבסיס הקבוע, ומשמה

 בבסיס הקבוע .ב"וגם בנוסף לזה קל,  שנה וחצי בבסיס דלק.עד השחרור עצמו, אחרי זה

 תמונות שצילמתי של קורס שתיויש לי , ספר גאה בי-יתבוה. 98ין לשנת טיל מציקיבלתי חי

  ".ספר הזה עוקב אחריך-ביתה. יל מצטיין והם גאים ביימכונאות רכב וח

  

ניתן להבחין בשתי קבוצות של . חצי מהבנים וכחמישית מהבנות שירתו בשירות צבאי או לאומי, לסיכום

את התקופה הראשונה " לשרוד"צליחה וקבוצה שה, קבוצה שנפלטה מהצבא לאחר זמן קצר: מתגייסים

עברו בצבא קורסים ) בעיקר הבנים(חלק מהמתגייסים . והשלימה תקופה משמעותית של שירות

רבים מהמתגייסים מדווחים על קשיים להסתגל . מקצועיים שיכולים לסייע להם בשוק העבודה האזרחי

, עם זאת. השלמת השירות-לאי, םלצד קשיים משפחתיי, למסגרת וזו הייתה גם אחת הסיבות המרכזיות

  .רק מעטים מבין המתגייסים דיווחו שעברו בצבא קורס הכנה לשירות

  

   היעדר מסגרת עיסוק פורמלית5.4
האם לאחר עזיבת המפתן הם נקלעו למצב של חוסר כל , סוגיה מעניינת לגבי יוצאי המפתנים היא

המפתן היו תקופות בהן שהו ללא מסגרת המרואיינים נשאלו האם מאז עזיבת . מסגרת עיסוק פורמלית

 - קרוב למחצית מהנשאלים דיווחו על תקופות כאלה . יותר מחודשיים) צבא, עבודה, לימודים(פורמלית 

מהבנות דיווחו על תקופות בהן היו בבית בשל ) 22%(עוד כחמישית .  מהבנות56%- מהבנים ו48%

אך לא במצב של , יעדר מסגרת פורמליתבמקרים אלה מדובר למעשה במצב של ה, תפקידן כאמהות

  .חוסר עיסוק

  

 היו ללא מסגרת למשך תקופה של 6%; היו ללא מסגרת לתקופה של עד חצי שנה) 23%(כרבע מהיוצאים 

 למשך תקופה של 2%-ו;  היו ללא מסגרת למשך תקופה של בין שנה לשנתיים7%; חצי שנה עד שנה

  . אך לא ידעו לדווח כמה זמן,  מסגרתכחמישית מהיוצאים היו ללא. למעלה משנתיים

  

הסיבות שהופיעו בשכיחות הגבוהה .  ללא מסגרתם מציג את הסיבות שהנשאלים נתנו להישארות33לוח 

 27%לעומת , 39%(אחוז גבוה יותר של בנות היו מובטלות . ביותר הן חיפוש תעסוקה ובעיות בריאות

  ). בקרב הבנים

  

  )באחוזים* (י מיןלפ, חוסר מסגרתהסיבות ל: 33לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  306  212  94
        
  )לימודים/תחילת עבודה/עד לגיוס(זמן מעבר   5  4  7

  חיפוש תעסוקה, אבטלה  31  27  39
  בעיות בריאות וחוסר תפקוד  7  7  6
  עריקות, מעצר בית  1  1  0
  בעיות משפחתיות  1  0.5  1
  לא ידוע/ראח  6  8.5  1

  מהותא  7  0  22
  לא היה מצב של חוסר מסגרת  43  52  22

 *p<0.01  2χ=72.33  8דרגות חופש   
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העיסוק השכיח בקרב הבנות היה מטלות .  מציג את מעשיהם של אלו שהיו ללא מסגרת פורמלית34לוח 

  ).55%( בטלוויזיה או שוטטות ה צפיי-ובקרב הבנים , )56%(ביתיות 

  

  )באחוזים (*י מין לפ,מה עשו רוב הזמן בבית: 34לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  161  88  73
        
  מטלות ביתיות  35  18  56

  סיוע לבן משפחה  3  2  4
  ללא שכרעבודה   9  15  3

  )שוטטות, טלוויזיה(בטלה   43  55  29
  לימודים לא פורמליים  2  2  1
  חיפוש עבודה  6  7  4

 *1p<0.0 ,2χ=33.03   7דרגות חופש   
  

אך , רוב היוצאים היו במצבים של חוסר מסגרת פורמלית, שמאז היציאה מהמפתן, ם ניתן לומרלסיכו

הסיבות המרכזיות להיותם ללא מסגרת הן זמן מעבר או . אצל רובם תקופות אלו לא נמשכו זמן רב

   .ועיסוק במטלות משפחתיות וביתיות, חיפוש מסגרת אחרת

  

  בעזרהקשר עם שירותים וצורך ,  מצבי מצוקה5.5
ביקשנו לבדוק האם מאז שעזבו . מאופיינים בקשיים על רקע התנהגותי ורגשי, כקבוצה, יוצאי המפתנים

היו במסגרת סגורה כלשהי מאז דיווחו שהנשאלים  מ12%: את המפתן שהו במסגרת סגורה כלשהי

 אחרות מסגרות. דיווחו על שהות בכלא צבאי)  מכלל היוצאים4%-כ(שליש מתוכם . שעזבו את המפתן

מוסד , חולים-בית, הוסטל, מעון נעול, כלא אזרחי: בשיעורים של אחוז או אף פחות מכך הן, שהוזכרו

אך ניתן להניח כי האחוז , יחסית למאפייני האוכלוסייה נראה כי מדובר באחוזים נמוכים. פסיכיאטרי

לק מהמרואיינים הן משום שייתכן שח: חסר למצב בקרב כלל יוצאי המפתנים-המדווח מהווה אומדן

והן משום שייתכן שאותם יוצאי מפתן ששהו תקופות ארוכות , התביישו לדווח על שהות במסגרת סגורה

לא אותרו או סירבו להתראיין ולכן , )וקרוב לוודאי אלה ששהו בה בעת ביצוע המחקר(במסגרת סגורה 

  .אינם נכללים בקבוצת המרואיינים

  

קרוב למחצית . מפתן היו בקשר עם מישהו מצוות המפתןהמרואיינים נשאלו האם מאז עזיבת ה

מדריך /כולם היו בקשר עם מחנך. היו בקשר עם אדם אחד או יותר מצוות המפתן) 44%(הנשאלים 

  . עם יועץ2%-ס ו" עם עו4%,  עם מנהל12%,  עם מורה29%: חלקם היו בקשר עם אדם נוסף. סדנה

  

שאינו מצוות , תן היו בקשר עם גורם טיפולי כלשהוהמרואיינים נשאלו גם האם מאז שעזבו את המפ

ן או גורם טיפולי "קב, ס"עו,  כי מאז שעזבו את המפתן לא היו בקשר עם פסיכולוגדיווחו 70%: המפתן

   ).35לוח (כאשר הגורם הבולט בהם הוא עובד סוציאלי ,  היו בקשר עם גורמים שונים30% ,אחר
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  )באחוזים(נים לאחר עזיבת המפתן ים טיפוליים שומקשר עם גור: 35לוח 
  )במספרים(הכל -סך  306

    
  לא היו בקשר עם גורם כלשהו  70
  פקיד סעד/בד סוציאליעו  15

  קצין מבחן  5
  פסיכולוג  4
  ן"קב  4
  מדריך קידום נוער  1
  פסיכיאטר  1

  

:  לעזרהבדיקת מאפייניהם של אלה שהיו בקשר עם עובד סוציאלי מאפשרת ללמוד על נסיבות הפנייה

.  הם בעלי פיגור קל או אינטליגנציה גבולית37%;  לא עבדו מעולם19%,  מהם אינם עובדים כיום65%

כרבע מהן .  מכלל המרואיינים31%המהוות רק , הן בנות) 58%(למעלה ממחצית הפונים לעובד סוציאלי 

  . וכחמישית אמהות לילדים, נשואות

  

אך לא קיבלו , נזקקו לעזרה ופנו לגורם כלשהוהם  קרה שטענו כי לאמהנשאלים ) 75%(רבעים -שלושה

בד סוציאלי  כאשר פנו לעו5% :קרה להםדיווחו שהדבר  )25%(  רבע מהנשאלים.את העזרה שנזקקו לה

אחת .  למפתן3%,  למוסד לימודי שאינו מפתן12%, פסיכיאטר/ לרופא4%,  בצבא5%, רשות המקומיתב

ניתן לראות כי סיפורה מבטא אכזבה . ן כשהייתה זקוקה לעזרההמרואיינות דיווחה על אכזבה מהמפת

  :מכלל המערכת הטיפולית בקהילה

אני . אבל אף אחד לא התקשר משם, ספר ולמורים את הסיפור שעברתי-הוא סיפר לבית… "

חודשיים הייתי . אבל לא התקשרו. היו מתקשרים אלי, בטוחה שאם היה הצוות הקודם

אבל היא לא התקשרה , רה פעם ואמרה שהיא תספר למורההיועצת התקש. חולים-בבית

הייתי צריכה פסיכולוג . ספר-הייתי תלמידה בבית. שיתעניינו, הייתי רוצה שיתקשרו. שוב

. והם לא עזרו לי, והייתי צריכה להילחם לבד. חולים לא הסכימו לשלם-וקופת, ופסיכיאטר

למדתי שם היה תמיכה ויחס של כל השש שנים ש. ובקטע הזה אני מרגישה אכזבה מהמפתן

וכשהייתי עם אנורקסיה לא , הם יודעים איפה גדלתי ומה עברתי. נתק, ופתאום, אימא לבת

ואמרתי שאני . אני לא יכולה לרדוף אחרי אנשים שיעזרו לי. ... לא דאגו, התקשרו

  ."לא מתעניינים, לא מתקשרים. אנורקסית והם שיחקו אותה ראש קטן

  

ציינו שלא קיבלו ) 68%(שלישים -כי כשני, ניתן לראות. ו לגבי קבלת עזרה כלכליתהמרואיינים נשאל

 סוגי העזרה . כלכלית קיבלו עזרהכשליש. מאז עזבו את המפתןמחוץ למשפחה עזרה כלכלית מגורם 

  ).5%(והבטחת הכנסה ) 6%(קצבת נכות , )9%(דמי אבטלה : הם) 36לוח (הבולטים שקיבלו 
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  )באחוזים( כלכלית שעוזבי המפתן קיבלו לאחר העזיבה סוגי עזרה: 36לוח 
  )במספרים (הכל-סך  306

    
  לא קיבלו עזרה כלכלית  68

  דמי אבטלה  9
  קצבת נכות  6
  הבטחת הכנסה  5
  תמיכה בדיור  1
  קורסים/תמיכה במימון לימודים  2
  קצבת ילדים  2
  סיוע מהצבא  2
  אחר  1

  

ווחו שמאז עזיבת המפתן הם היו בקשר עם מישהו מצוות  מהמרואיינים די40%-למעלה מ, לסיכום

מהיוצאים לא פנו ולא קיבלו עזרה מגורמים טיפוליים מחוץ ) שלישים-למעלה משני(חלק ניכר . המפתן

. פיגור או בעיות משפחתיות, עשו זאת כנראה על רקע של בעיות תעסוקה, רבים מאלה שכן פנו. למפתן

שלישים מהמרואיינים -למעלה משני, בנוסף. עזרה אך לא קיבלו אותהכרבע מהיוצאים דיווחו כי פנו ל

  . דיווחו שלא קיבלו סיוע כלכלי מגורמים רשמיים

  

  בעת ביצוע המחקרמצב היוצאים . 6
  

   עיסוק 6.1
העיסוק השכיח בקרב כל קבוצות . לפי גילם,  מציג את עיסוקיהם של בוגרי המפתן בזמן הריאיון37לוח 

 25-23ובקרב בני ) 50%(  היה הגבוה ביותר 22-19כשאחוז העובדים בקרב היוצאים בני , הגיל היה עבודה

לא ,  נמצא גם האחוז הגבוה ביותר של יוצאים שלא עבדו25-23בקרב קבוצת בני ). 37%(הנמוך ביותר 

 נמצא האחוז הגבוה ביותר של מי ששירתו בצבא 22-19בקרב בני , כצפוי). 58%(ולא היו בצבא , למדו

שעזבו את המפתן ועדיין לא , 18-17נמצא בקרב בני ) 24%(האחוז הגבוה ביותר של מי שלמדו ). 16%(

, אך ייתכן שזהו מצב זמני, של יוצאים שהיו בבית) 40%(בקרב קבוצה זו נמצא גם אחוז גבוה . התגייסו

  .לפני מעבר למסגרת אחרת

    

  )באחוזים(ם הנוכחי לפי גיל, של היוצאים בזמן הריאיון* עיסוקיהם: 37לוח 
   הכל-סך  18-17גילאי    22-19גילאי   25-23גילאי 

 )במספרים(הכל -סך  306 24 208 74
          
 **צבא  12 8 16 1

 עובדים   47 44 50 37
 ***לומדים  8 24 9 3

  ****בבית  40  40  33  58
  100לכן סכום האחוזים עולה על , יש יוצאים שלומדים וגם עובדים*   
**p<0.01         2χ=11.07  2דרגות חופש   

*** p<0.01      2χ=10.76  2דרגות חופש   
 **** p<0.01   2χ=13.78  2דרגות חופש   



  53

  

ניתן לראות כי כשליש מהבנות . לפי מין,  מציג את עיסוקיהם של המרואיינים בעת עריכת המחקר38לוח 

 למדו 8%, זים מהבנות עבדו בשכרארבעים אחו. נמצאו בבית ועוד כחמישית היו אמהות שנמצאו בבית

  . למדו8%-ו,  בצבא16%,  היו בבית33%, עבדו) 49%(בקרב הבנים קרוב למחצית .  היו בצבא2%ורק 

  

  )באחוזים(לפי מין , של היוצאים בעת עריכת המחקר* עיסוקיהם: 38לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )יםבמספר(הכל -סך  306  212  94
        
  **צבא  12  16  2

  עובדים  47  49  40
  לומדים  8  8  8

  *** לא כולל אמהות-בבית   34  33  35
   אמהות-בבית   6  -  19

  100- לכן האחוזים אינם מסתכמים ל, יש יוצאים שלומדים וגם עובדים* 
**p<0.01    2χ=12.14  2דרגות חופש   

***  p<0.01 2χ=11.71  2דרגות חופש   
  

   מצב נפשי וחברתי 6.2
ולמנוע התפתחות מצבי , א לקדם את תפקודם הנפשי והחברתי של החניכיםאחת ממטרות המפתנים הי

בו נמצאו רבים , על רקע המצב הבעייתי מבחינה נפשית ומשפחתית, זאת. ניתוק וסיכון חמורים

שיעור גבוה מהחניכים שהשתתפו , על פי ממצאי מחקר ההערכה הראשון. מהחניכים עם כניסתם למפתן

,  היו הורים הסובלים מבעיות קשות בתפקוד החברתי29%-ל, הוריות- חדגדלו במשפחות) 22%(במחקר 

 נוספים היה חשד 20%ולגבי , התעללות או הזנחה קשה, אלימות:  סבלו מיחס הורי בלתי הולם20%

 מהחניכים היו בעיות 40%-כן נמצא במחקר זה שלכ-כמו). 1998, נבות וגבעון-כהן(שסבלו מיחס כזה 

ה נציג את דיווחי היוצאים על מצבם המשפחתי והחברתי בעת עריכת המחקר בפרק ז. התנהגות קשות

  .ועל תכניותיהם וציפיותיהם לעתיד

  

  מצב משפחתי וחברתי . א
מעניין ללמוד האם , לאור זאת. קבוצת יוצאי המפתנים התאפיינה ברקע משפחתי בעייתי, כאמור

 מתאר את הסטטוס 39לוח . כתהצליחו ליצור לעצמם רשת משפחתית או חברתית תומ, כבוגרים

,  נשואים13%, של הנשאלים היו רווקים) 85%(הרוב הגדול . המשפחתי של היוצאים בעת ביצוע המחקר

ככל , כצפוי.  היו ילדים25%-ול, 34%-בקרב הבנות אחוז הנשואות הגיע ל.  היו ילדים10%- גרושים ול2%

  .אחוז הנשואים עולה, שהגיל עולה
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  )באחוזים (***וגיל** ,*ןלפי מי ,תימצב משפח: 39לוח 
      מין   גיל

   הכל-סך  בנים  בנות   18-17   22-19  25-23
  )במספרים(הכל -סך  306 212 94  24 208 74
               
  רווק  85 94 63   100  86  79
  נשוי  13 4 34   0  12  21

  גרוש  2 1 3   0  2  0
  עם ילדים  10 4 25   4  12  7

*p<0.01      2χ=53.28   3מצב משפחתי לפי מין(גות חופש  דר(  
 ** p<0.01   2χ=32.92   1 ילדים לפי מין( דרגות חופש(  

 ***p<0.05  2χ=9.7       4 מצב משפחתי לפי גיל( דרגות חופש(  
  

או עם /זוג ו- עם בן11%,  מהמרואיינים התגוררו בעת עריכת המחקר עם הוריהם77%, 40על פי לוח 

, דוד, עם אח( בהסדר מגורים אחר 5%- חלקו דירה עם שותף או שותפים ו2%,  התגוררו לבד5%, ילדיהם

). 57%(לעומת  הבנות , )85%(אחוז גבוה יותר מהבנים התגוררו עם הוריהם ). הוסטל ועוד, ישיבה, סבתא

, ככל שהגיל עולה, כצפוי).  בלבד מהבנים3%לעומת , 29%(זוג -אחוז גבוה יותר של בנות התגוררו עם בן

  .ואחוז המתגוררים עם בני זוג עולה, מתגוררים עם הוריהם יורדאחוז ה

  

  )באחוזים(וגיל * לפי מין, עם מי גרים: 40לוח 
      מין   גיל

   הכל-סך  בנים  בנות   18-17   22-19  25-23
  )במספרים(הכל -סך  306 212 94 24 208 74
               
  עם ההורים 77  85  57   92  76  74

  לבד 5  6  3   4  5  4
  עם שותף 2  2  2   0  2  3

  ילדים/זוג-עם בן 11  3  29   0  11  14
  אחר 5  4  9   4  6  5

*p<0.01  2χ=55.83   4דרגות חופש   
  

שהם מבלים עם  ציינו 17% : נשאלו עם מי הם מבלים ברוב השעות הפנויות שלהםרואייניםהמ

  ,  הפנאי לבדשהם מבלים את שעות ציינו 9%, לדים ויזוג-בת/בןעם  30%, חבריםעם  39%, משפחהה

  ה למקומות בילוי יציא, מחד, העיסוקים השכיחים בהם הם עסקו בשעות הפנאי הם.  לא ענו5%-ו

  ).50%(להיות בבית , ומאידך, )51%(

  
הם מרגישים שיש להם את מי ,  לשתף מישהו במה שעובר עליהםהאם כשהם רוצים, המרואיינים נשאלו

האחרים ציינו בני משפחה וחברים . אין להם את מי לשתףענו ש) 18%(אחוז משמעותי ). 41לוח (לשתף 

  . כגורמים העיקריים אותם הם משתפים במה שעובר עליהם
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  )באחוזים (* במה שעובר עליהםמשתפיםהמרואיינים את מי : 41לוח 
  הכל-סך  306

    
  דוד, הורה  33
  זוג-בת/בן  25
  חבר  30
  גיס, בן דוד, אח  11

  רב, פסיכיאטר, ס"עו  4
  מדריכה, מפקד  1
  לא ענו/אחר  6

  אין את מי לשתף  18
  ניתן היה לציין יותר מאדם אחד* 
  

 מהנשאלים שהם מאוד שבעי רצון 74%דיווחו , )42לוח (כשנשאלו לגבי שביעות רצונם מהמצב החברתי 

בקרב הבנים יש אחוז גבוה יותר של מי שהם מאוד שבעי .  אינם שבעי רצון כלל11%-ו, ממצבם החברתי

  ).65%(לעומת האחוז בקרב הבנות , )77%(רצון 

  
  )באחוזים( לפי מין ,שביעות רצון מהמצב החברתי: 42לוח 

    הכל-סך  בנים  בנות
  )במספרים (הכל-סך  306  212  94
        
  מאוד  74  77  65
  קצת  10  6  18
  בכלל לא  11  10  14

  ענולא   5  6  2
 *p<0.01 ,2χ=15.27   3דרגות חופש   
  

 להתנתק במכוון מסביבתם החברתית ניסו ניםמפתה הפתוחים עלה כי חלק מיוצאי מתוך הראיונות

  :כחלק משיקומם האישי

 ,לבלות, להיות עם החברה, לנוח בכיף.  לא אוהב דיסקוטק ודברים כאלה.בריםחאין  לי ..."

 לשתות , למה לצאת?דג לפני שמוציאים מהמיםאת הלמה לאכול אבל ?  למה לא.להתמסטל

 מה : לכל הדברים הרעים. אבל מודע לכל דבר, לא פרופסור. אני מודע לכל דבר?ולהשתולל

  ".איך מונעים, מה עושה, גורם

  

 לא נשאר הרבה. תמיד זה היה ככה. וחוזר למקום שלי, ועוזב, מתקלח, אני בא הביתה"

 12  עד8ומגיל .  היו לי בעיות בחברה8עד גיל . בעצם אני גר לבד ומגיע הביתה לפעמים. בבית

. בכלל לא. במפתן כמעט לא היו לי חברים. בגלל שאני התחלתי לנתק? למה. היו פחות בעיות

בצבא היו כמה . היו כמה חברים, מפה, אחרי המפתן. כלום. אפילו לא בקטע של צחוקים

אבל . היו לי חברים, פלוס מינוס, משהו לפני שנה. כיום אני לבד. אבל פחות מפה, בודדים

יש לי גם , אני מכיר חברים. אז היום אני לבד. והתחלתי להתנתק,  יותר מדיהתחיל להיות לי

, אם אתה לא בא אליו. אני לא בא אליכם: הכוונה'? לבד'אבל מה הכוונה ב, פנקס טלפונים

גם אם . אני אגיש עזרה, כי אם הם צריכים עזרה'? לא לבד'או ' חבר'אז למה אתה קורא לזה 

כי , היום אני נזהר עם זה. אהיה הראשון לעזור, לא מכיר אותוגם מישהו שאני , זה כל אדם



  56

בסבר , ככה, וההוא נותן לו. 'תן לי כוס מים': זה כמו משל שאחד אומר לשני. כבר לא יכולתי

  . "ככה אני הרגשתי. ואז הראשון שופך לשני את הכוס מים על הפנים. פנים יפות

  

  : צוינה חשיבות התמיכה המשפחתית, כן-כמו

כשאני הלכתי לתחום אז . נכנסתי למסלול הנכון. העידוד של ההורים] "...  עוד עזר לךמה[

יש לך מקצוע , זה מקצוע מעולה, שמע': אמר לי. אבא שלי במיוחד דחף אותי לתחום הזה

יותר , אז הוא יותר דחף אותי, ואבא שלי הבין שאני מאוד מצליח בענף הזה. 'מאוד מעולה

אתה לא צריך להכניס את ': לי שאין לי אפילו בעיה לקנות רכבאז הוא אמר . דחף אותי

  ". 'אתה יכול לטפל בו לבד, הרכב למוסך

  

הורים או בני (ניתן לומר כי בעת עריכת המחקר חיו חלק ניכר מהיוצאים במסגרת משפחתית , לסיכום

כר מהם היו וחלק ני, למרביתם היו אנשים שהם יכלו לשתף אותם במה שעובר עליהם, )זוג וילדים

-וכ,  מהמרואיינים דיווחו שלא היה להם את מי לשתף20%-קרוב ל, עם זאת. מרוצים ממצבם החברתי

  . דיווחו שלא היו שבעי רצון כלל ממצבם החברתי10%

 
  תכניות לעתיד. ב

 בקשר לעתיד תכניותציינו שאין להם ) 31%(כשליש ). 43לוח (לגבי תכניותיהם לעתיד  המרואיינים נשאלו

 לגבי הקמת 21%- בתחום הלימודים ו30%, ציינו תכניות בתחום הפרנסה) 47%( קרוב למחצית .הםשל

  . משפחה

  

  )באחוזים( לפי מין , לגביהם יש מחשבות בקשר לעתיד*תחומים עיקריים: 43לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )במספרים(הכל -סך  306  212  94
        
  פרנסה  47  47  49
  לימודים  30  31  28
  הקמת משפחה  21  19  25
  אין מחשבות  31  33  24

  ניתן היה לציין יותר מתחום אחד* 
  

התכניות הבולטות שצוינו ). 44לוח  ( מבין הנשאלים ציינו שאין להם תכניות לשנה הקרובה)32%(כשליש 

 דיווחו על תכניות לנסיעה 11%; )כולם בנים, 12%(והצבא , )22%(הלימודים , )38%(היו בתחום הפרנסה 

 ציינו תכניות לשינוי מצבם באופן 10%- על תכניות להקמת משפחה ו6%, )בעיקר בקרב הבנים(ל "ולח

  ).  'להבריא וכד, הצלחה, השתקמות(כללי 
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  )באחוזים( לפי מין ***,תכניות לשנה הקרובה: 44לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )במספרים(הכל -סך  306  212  94
        
  אין תכניות   32  30  38
  פרנסה  38  37  39
  לימודים  22  22  22
  הקמת משפחה  6  5  10

  *אצב  12  17  0
  **ל"חו  11  14  5
  שינוי מצב  10  10  7

*p<0.01    2χ=18.09  1 דרגות חופש   
  **p<0.05 2χ=4.61    1דרגות חופש   
  ניתן היה לציין תכניות ביותר מתחום אחד*** 

  

רואים ) 48%(קרוב למחצית . )45לוח (עשר שנים המרואיינים נשאלו איך היו רוצים לראות עצמם בעוד 

כשליש .  רואים עצמם מבוססים כלכלית ומעמדית26%,  לאחר לימודים ומקצוע35%, עצמם עם משפחה

ההבדלים בין בנים לבנות בראייה העצמית העתידית מתבטאים בעיקר בתחום . לא ענו על השאלה

  . הכלכלי

  

  )באחוזים (לפי מין,  בעוד עשר שניםםעצמאת ות  לראים רוצהמרואיינים היואיך : 45לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

  )במספרים(הכל -סך  306  212  94
        
  *ביסוס כלכלי ומעמדי  26  32  13
  לימודים, מקצוע  35  35  33
  ילדים/מצב משפחתי  48  47  51
  )שלווה, חום, בריאות, אהבה( להרגיש טוב  13  10  18
  לא ענו  32  30  36

*p<0.05  2χ=12.07   1דרגות חופש   
  

 נמצאו גם יוצאים שהביעו , אולם. לידי ביטוי גם בראיונות הפתוחיםתהתכניות שתוארו לעיל באו

  .תחושה של חוסר ודאות ובלבול לגבי עתידם הקרוב והרחוק

כי ,  בבית צבימשחק אני חושב ללמוד ?מה שאני חושב שאעשה בעתיד .חלומות יש לי המון"

מההתחלה ועד , הייתי אצלה קבוע.  במפתןמורה לדרמהייתה פה ה .לזהשרון ייש לי את הכ

טבח  ולהיות טבחותללמוד אני רוצה , אם לא ילך לי בזה .היינו עושים הצגה כל שנה. הסוף

  ". אבל תמיד אפשר לשפר דברים,  כמו שאני עכשיו.טוב

  

. ב את המקצוע הזהאני אוה. במיזוג אוויר, אני רוצה להתקדם בזה. חלומות יש לכל בנאדם"

לא . עוד כמה שנים, בעזרת השם. עצמאי, חולם להיות בעל הבית. בגלל זה אני ממשיך איתו

אבל , היום אני לא מיליונר ולא עני. את מוסקבה לא בנו ישר. לאט, לאט. קל להסתדר בחיים

   ."…חיים
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לא ,  פנימיזה משהו.  דבר לא הסתדר לי טובשום , לפני שנתיים, שהשתחררתי מהצבאמאז"

היה לי קו ,  הייתי עובד קשה.לא עצלן,  חרוץבנאדםאני .  לא יודע למה.בגלל שהייתי בכלא

 אעשה ואני , יודע שאני רוצה לפתוח עסקניא .לילה ועבדתי מבוקר עד ,חלוקה של פיתות

   ". כי אני עושה ומצליח במה שאני רוצה.זאת

  

. לא רע לי שם, ה עצמי נשאר בקבע לאורך זמןרוא. כרגיל, בינתיים. לא יודע? תכניות לעתיד"

אני מעדיף לשנה ואולי . בקרוב אני מחדש חוזה. לא יודע מה יהיה. כשיהיה רע אני אעזוב

  ".הצבא ירצה שלוש שנים

  

לא להיות . אני רוצה להיות הפועל הפשוט. כי שם ארצה לרדת, לא רוצה להגיע לגובה"

קודם שנקום . אלוקים יודע, מה יהיה מחר. נהכשיהיה שלום במדי, אני אישן טוב. בולט

כי למשפחה , ל"שתהיה קצינה בצה, רוצה שתצליח. רק שיהיה לה טוב. בבוקר בשביל הילדה

את , אני. לה ולשאר הילדים שיהיו לי. אני אתן לה הכל, מה שהיא רוצה. זה יהיה חשוב

. מאוד מדאיג. אוד קשההמצב במדינה מ. בשביל הילדים, עכשיו. כבר עברתי, הפנטזיות שלי

והייתי , קצת כסף בכיס, אם היה לי כרטיס טיסה. כל הפיגועים והמלחמות, מפחיד מאוד

כשנסעתי , היה לי טוב בקפריסין. אין לי מה לעשות פה. הייתי נוסע מפה, ל"יכול להיות בחו

ישון קשה ל. רק שקט, כלום. ואף אדם, עצי דקל, חוף לבן: החלום זה הוואי. אחרי החתונה

  ."פה

  

 רק לפני חודש . לא מצאתי את עצמי,האמת.  חודשיםשמונה ,היום אני אחרי שחרור"

 ,דבר שלמדת ויש לך יסוד בו. לא הסתדר ליאבל , רציתי להיות נהג משאית. התחלתי לעבוד

לפני .  לא מנהגים,רק הצעות מנגרים. לא מצאתי את עצמי על ההגה. לא כמו מקצוע אחרזה 

. הכי-כי מבחינה כלכלית לא ה,יש לי חברה עכשיו, ת עצמי איפה אני עומדחודש שאלתי א

לא , לשקר לא שיקרתי .היסוד מוציא את הפרח שלו. חזרו אלי בגלל הרושם הטוב שעשיתי

אז התקשר אדם לפני . רק רוצה ללכת בדרך שלמדתי, לא עם גאווה בפנים, מהי קדשואף

ואמר לי את ',  עבדת אצלי לפני הרבה שנים וגם, שמעתי עליך הרבה,תשמע' :אמר. חודש

,  המורה שלי.מקצועיעכשיו אני  אמר ששמע ש! חבל על הזמן,זכרתי אותו זיכרון. השם שלו

  ". ידע שלא מצאתי את עצמי.דאג לי

  

לא . ניתן לראות כי לחלק ניכר מהיוצאים לא היו תכניות מוגדרות לעתיד הקרוב או הרחוק, לסיכום

או שהדבר מראה על בלבול ותחושה של חוסר , ר בתופעה טבעית לגבי צעירים בגיל זהברור עד כמה מדוב

דבר המעיד על תקוות , ואפילו תכניות לשנה הקרובה, לרבים מהם היו תכניות, עם זאת. שליטה בעתיד

  .לשיפור מצבם בעתיד
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מדדים לבחינת הישגיהם של היוצאים והמשתנים המשפיעים . 7
  עליהם

  
כעת ננסה . מאז עזיבת המפתן, ו את עיסוקיהם ומצבם של היוצאים בתחומים שוניםתיארנ, עד כה

ולבחון מה ההישגים שאליהם הגיעו בשנים שלאחר היציאה , לסכם את מצבם של היוצאים באופן כללי

, יש צורך לקבוע מדדים להישגי היוצאים, לשם כך. ומה המשתנים המשפיעים על הישגים אלו, מהמפתן

נבחרו מספר , משמעית של הישגים-למרות הקושי בהגדרה חד. ב במאפייניהם הקשיםוזאת בהתחש

התמדה והשתלבות (המתקשרים לתחומים המרכזיים בהם המפתנים מנסים לקדם את חניכיהם , מדדים

  :נבחרו המדדים הבאים). קידום תפקוד חברתי ורגשי ומימוש פוטנציאל לימודי, במסגרות

  ?) שנות לימוד מהמפתן או ממסגרת אחרת12/קיבלו תעודת סיום (האם השלימו מסגרת לימודים 

  ?)יחידות בגרות/תעודת סיווג מקצועי(האם קיבלו תעודות חיצוניות  

 ?למעלה משנה, או שירתו בצבא, האם עבדו באותו מקום עבודה 
  ?לימודים או אמהות, צבא,  עבודה-האם בעת עריכת המחקר הם נמצאו במסגרת עיסוק כלשהי  

 ? שבעי רצון ממצבם החברתיהאם  
  

-כמו. הנתונים יוצגו לפי קבוצות גיל בזמן זה, מכיוון שבעת ביצוע המחקר היוצאים היו בני גילים שונים

  . ובין בנים לבנות, נבחן את ההבדלים בין היוצאים בנסיבות שונות, כן

  
סגרת לימודית כלשהי גמר ממ/שלישים מהיוצאים קיבלו תעודת סיום- עולה כי כשני46מהנתונים בלוח 

 מכלל 3%(רובם תעודת סיווג מקצועי ומיעוטם ,  השיגו תעודה חיצונית42%). המפתן או מסגרת אחרת(

אחוז מחזיקי תעודות סיום ותעודות חיצוניות .  יש תעודה כלשהי74%-ל. השיגו יחידות בגרות) היוצאים

ודה או שירתו בצבא במשך שנה שלישים מהיוצאים התמידו באותה מסגרת עב-כשני. עולה עם הגיל

מסגרת עיסוק המחקר בשלישים מהיוצאים נמצאו בעת ביצוע -שני. האחוז עולה עם הגיל, וכצפוי, לפחות

שיעורם נמוך במיוחד בקרב היוצאים שהם כיום ; )או אמהות, עבודה, לימודים, כולל צבא(כלשהי 

, ללא קשר לגיל כיום, י לשתף בחייהם מהיוצאים מדווחים שיש להם את מ80%-קרוב ל. מבוגרים יותר

  .וכשלושה רבעים מדווחים שהם שבעי רצון מאד ממצבם החברתי
  

  ) באחוזים(לפי גיל בעת הריאיון , הישגי היוצאים: 46לוח 
    הכל-סך  18-17   22-19  25-23

           )במספרים(הכל -סך 306 24 208 74
 *סיום מסגרת לימודית 67 48 64 83
  ** ודה כלשהיתע  74  56  73  83
 ***השגת תעודה חיצונית 42 16 42 53
 ****שירתו יותר משנה/עבדו 64 36 66 68
  *****יש מסגרת עיסוק כיום  66  60  73  47
  שביעות רצון ממצב חברתי  74  72  76  68

      *p<0.01  2χ=13.61   2דרגות חופש   
**p<0.05      2χ=7.57     2דרגות חופש   

   ***p<0.01  2χ=10.31   2דרגות חופש   
 ****p<0.01  2χ=9.62     2דרגות חופש   

  *****p<0.01  2χ=16.55  2דרגות חופש   



  60

  

היא ההישגים של אותם חניכים שיצאו , אחת הסוגיות המרכזיות המטרידה את מערכת המפתנים

דית כלשהי נמוך  ניתן לראות כי אחוז המסיימים מסגרת לימו47בלוח ). 17לפני גיל (מהמפתן בגיל צעיר 

 מהיוצאים עם 64%: ונמוך במיוחד בקרב היוצאים ללא הסכמת הצוות, יותר בקרב היוצאים בגיל צעיר

בקרב הנשארים .  מהיוצאים ללא הסכמת הצוות40%לעומת , הסכמת הצוות סיימו מסגרת לימודית

 תעודות חיצוניות המצב דומה גם בקשר להשגת.  סיימו מסגרת לימודית82%,  ומעלה17במפתן עד גיל 

 ומעלה קיבלו תעודה 17בעוד שלמעלה ממחצית היוצאים בגיל ): תעודת מקצוע או בגרות חלקית(

.  מהיוצאים ללא הסכמה15%ורק ,  בהסכמה החזיקו בתעודה כזו17 מהיוצאים לפני גיל 44%, חיצונית

וכמחציתם לא עבדו , כמחצית בקרב קבוצת היוצאים בגיל צעיר ללא הסכמה לא החזיקו בתעודה כלשהי

שיעור הנמצאים במסגרת כלשהי בעת עריכת , עם זאת. או שירתו בצבא למשך תקופה של יותר משנה

ואין הבדל בין , )רובם עובדים(בקרב היוצאים ללא הסכמת הצוות , ואף גבוה במקצת, אינו נמוך, המחקר

  . הקבוצות השונות בשיעור שביעות הרצון מהמצב החברתי

  

  ) באחוזים(לפי נסיבות היציאה מהמפתן , שגי היוצאיםהי: 47לוח 
  ,17עזבו לפני 

  ללא הסכמה
  ,17עזבו לפני 

  בהסכמת הצוות
  עזבו בגיל

+17  
  
 הכל-סך

  

            )במספרים(הכל -סך  290  131  107  52
 *סיום מסגרת לימודית 67 82 64 40
 **השגת תעודה חיצונית 42 55 44 15
  ***תעודה כלשהי  74  87  73  48
  שירתו יותר משנה/עבדו 64 66 69 52
  יש מסגרת עיסוק כיום  66  65  65  73
  שביעות רצון ממצב חברתי  74  75  72  75

     *p<0.01  2χ=31.52   2דרגות חופש   
**p<0.01    2χ=23.69     2דרגות חופש   

 ***p<0.01   2χ=30.31   2דרגות חופש   
  

אחוז גבוה יותר מהן , כזכור(הבנות סיימו מסגרת לימודים שאחוז גבוה יותר מ,  ניתן לראות48בלוח 

לעומת , למעלה ממחצית הבנות החזיקו בתעודה חיצונית, כן-כמו). נשארו במפתן עד תום המסלול

, לעומת זאת). בנות רבות יותר השיגו תעודת מקצוע במסגרת לימודיהן במפתן, שוב(כשליש מהבנים 

באופן , ממצא זה מתקשר עם כך שבנות. יותר משנה, רתו בצבאאו שי, פחות בנות עבדו באותו מקום

בעת עריכת  ושחלק ניכר מהן היו נשואות ואמהות לילדים, עבדו פחות ושירתו פחות בצבא, כללי

, )כולל אמהות(שיעור הבנות שנמצאו במסגרת עיסוק כלשהי בעת עריכת המחקר , הכל-בסך. המחקר

- ו65%(בהשוואה לבנים ,  מעט פחות שבעות רצון ממצבן החברתיבנות היו, כן-כמו. דמה לשיעור הבנים

  ). בהתאמה77%
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  ) באחוזים(לפי מין , הישגי היוצאים: 48לוח 
    הכל-סך  בנים  בנות

          )במספרים(הכל -סך  306  212  94
  *סיום מסגרת לימודית 67 63 77
  **השגת תעודה חיצונית 42 35 58
  )פנימית/חיצונית(תעודה כלשהי   74  72  80
 ***שירתו יותר משנה/עבדו 64 72 48
  יש מסגרת עיסוק כיום  66  66  66
  ****שביעות רצון ממצב חברתי  74  77  65

*p<0.05       2χ=5.31     2דרגות חופש   
**p<0.01     2χ=14.26   2דרגות חופש   

  ***p<0.01  2χ=16.12   2דרגות חופש   
 ****p<0.05  2χ=5.2      1חופש דרגות   

יש הישג אחד ) 51%(לכמחצית . יש הישג אחד לפחות) 97%( ניתן לראות כי כמעט לכל היוצאים 49בלוח 

  .יש ארבעה או חמישה הישגים) 46%(ולקרוב למחצית , עד שלושה הישגים
  

  ) באחוזים* (מספר הישגים: 49לוח 
  מספר הישגים הכל-סך

  )במספרים(הכל -סך  306
    
3 0 
9 1 

22 2 
20 3 
26 4 
20  5  

שבע רצון מאוד , יש מסגרת עיסוק כיום, שירת לפחות שנה/עבד, השגת תעודה חיצונית, סיום מסגרת לימודית  * 
  .ממצבו החברתי

  

, שוב.  ניתן לראות כי מספר ההישגים עולה ככל שהיוצא היה מבוגר יותר בעת עריכת המחקר50בלוח 

. ובעיקר של אלה שעזבו ללא הסכמת הצוות, בגיל צעירבולט מצבם הפחות טוב של העוזבים את המפתן 

עובדה שניתן להסביר בכך , לא נמצא הבדל מובהק במספר ההישגים בין בנים לבין בנות, לעומת זאת

אך בנים התמידו יותר במקומות עבודה , שבנות סיימו יותר מסגרות לימודים והשיגו יותר תעודות

  . ובצבא
  

  **ונסיבות עזיבת המפתן* גיל כיום,  לפי מין,מספר הישגים ממוצע: 50לוח 
  הכל-סך 3.18
  בנים 3.11
  בנות 3.32

  18-17* גיל 2.4
   22-19גיל  3.21
  25-23גיל  3.35

 17** +עזב בגיל 3.5
  בהסכמת צוות, 17עזב לפני  3.18
  ללא הסכמת צוות, 17עזב לפני  2.35

   *p<0.01 , F=8.71 2דרגות חופש   
 ** p<0.01 ,9.95F=  2דרגות חופש  
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מספר שנים לאחר עזיבתם , ישנם גם ממצאים מדאיגים לגבי מצבם של חלק מהיוצאים, בצד ההישגים

 18%; שליש היוצאים נמצאו בעת עריכת המחקר ללא מסגרת לימודים או תעסוקה: את המפתן

-ו; צוע המחקרמהיוצאים לא התמידו מעולם במקום עבודה וגם לא היו בשום מסגרת עיסוק בעת בי

  .  לא היו שבעי רצון כלל ממצבם החברתי11%

  

להלן יוצגו ממצאי . ביקשנו לבחון האם ניתן לנבא את הישגי היוצאים על סמך מאפיינים שונים, לסיום

שיטת ניתוח המאפשרת ללמוד על משקלם היחסי של משתנים שונים , ניתוחים של רגרסיה לוגיסטית

  ).ההישג, במקרה זה(י בניבוי קיומו של המשתנה התלו

   

  :להלן רשימת המשתנים התלויים שנכללו בניתוחים

, ) שנות לימוד ממסגרת כלשהי12קיבל תעודת סיום או , כלומר(האם היוצא סיים מסגרת לימודים  .1

  ; ומעלה18לגבי מרואיינים בני 

 20ינים בני לגבי מרואי(תעודת מקצוע מוכרת או יחידות בגרות , האם היוצא מחזיק בתעודה רשמית .2

  ;)ומעלה

 20לגבי מרואיינים בני (או שירת בצבא יותר משנה , האם היוצא עבד באותו מקום עבודה יותר משנה .3

 ; )ומעלה
  ;בעת ביצוע המחקר) אמהות, צבא, עבודה, לימודים(האם היוצא נמצא במסגרת עיסוק כלשהי  .4

 ;האם היוצא מדווח שהוא שבע רצון ממצבו החברתי .5
 . 5-3לעומת , 2-0 -מספר ההישגים  .6
  

, נסיבות עזיבת המפתן, גיל בעת ביצוע המחקר, מין: המשתנים הבלתי תלויים שהוכנסו לניתוחים הם

שלושת (ציון במדד הסתגלות למסגרת , קיום בעיות חמורות ביחס המשפחה, רמת אינטליגנציה

והמפתן , ) במפתןהמשתנים האחרונים מבוססים על הערכת צוות המפתן לגבי מצב החניך בזמן שהותו

   .בו למד
  

המספרים המופיעים תחת . כל מודל מתייחס למשתנה תלוי אחר.  מציג את תוצאות הניתוחים51לוח 

) או הקטגוריה של המשתנה(מסמלים את השפעת או תרומת המשתנה " יחס הסיכויים"הכותרת 

. סמל כיוון השפעה שלילי מ1-יחס סיכויים הנמוך מ). קיום ההישג(התרחשות האירוע -להתרחשות או אי

  .לחיוב או לשלילה, השפעת המשתנה גדולה יותר, 1ככל שיחס הסיכויים רחוק יותר מהמספר 

  

  : משתניים-ממצאי הרגרסיה תומכים בממצאי הניתוחים הדו

הסיכויים לסיים מסגרת לימודית הם הגבוהים ביותר בקרב היוצאים שנשארו במפתן עד קרוב לגיל  

 .בניגוד לדעת הצוות, 17וכים יותר הם בקרב אלו שעזבו את המפתן לפני גיל הסיכויים הנמ; 18
בקרב אלו שנשארו במפתן עד , הסיכויים שהיוצא יחזיק בתעודה חיצונית גבוהים יותר בקרב הבנות 

, כצפוי, כן-כמו. יחסית ליוצאים בניגוד לדעתו, בהסכמת הצוות, 17 ובקרב העוזבים לפני גיל 18גיל 

 . ידי צוות המפתן כבעל אינטליגנציה גבוהה יותר-ה יותר ככל שהיוצא הוערך עלהסיכוי גבו
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עבדו באותו מקום עבודה ,  או יותר20בני  מהיוצאים שבעת ביצוע המחקר היו) 68%(שלישים -כשני 

המשתנה היחיד המתקשר באופן . בתקופה שמאז עזיבת המפתן, או שירתו בצבא במשך שנה לפחות

 .לבנים יש סיכוי גבוה יותר להתמיד במקום עבודה או בצבא: א מין היוצאמובהק להיבט זה הו
יורדים ככל שהיוצא מבוגר יותר ) אמהות, צבא, עבודה, לימודים(הסיכויים להימצא במסגרת עיסוק  

על פי הערכת הצוות בזמן הביקור (אינטליגנציה גבוהה והסתגלות טובה למפתן . בעת ביצוע המחקר

 . הסיכוי לכך שהיוצא נמצא במסגרת עיסוקמגדילים את) במפתן
וליוצאים אשר , סיכויים גבוהים יותר להיות שבעי רצון ממצבם החברתי מאשר לבנותיש לבנים  

סיכוי נמוך יותר יש בזמן הביקור במפתן דווח שסבלו מבעיות חמורות ביחס המשפחה כלפיהם 

  . להיות שבעי רצון
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  שונים    ים רגרסיה לוגיסטית לניבוי הישג: 51לוח 
  משתנים  1מודל   2מודל   3מודל   4מודל   5מודל   6מודל 

  מספר 
 5-3(הישגים 
  )0-2לעומת 

  שביעות 
רצון ממצב 

  3חברתי

יש מסגרת 
  עיסוק 
  3כיום

עבד באותו 
מקום או שירת 
  1למעלה משנה

  יש תעודת 
מקצוע או 

  1בגרות חלקית

  סיים 
מסגרת 
  4,2לימודים

  
  תלויים

 )לא=0, כן=1(
              

  בלתי תלויים  יחס סיכויים  יחס סיכויים  יחס סיכויים יחס סיכויים  יחס סיכויים   יחס סיכויים
              

  )בנים ביחס לבנות(מין  .99 .*47  *3.87 1.21  **2.44  1.13
            
  )רציף(גיל היום  1.13   .**84   .85  .97
        
  נסיבות עזיבת מפתן      

  17+בגיל  *3.99 *6.09 2.20 .86  1.16  *5.67
  בהסכמה, 17-מתחת ל *2.65 *6.20 1.92 .65  .66  **2.50

  ללא הסכמה, 17-מתחת ל - - - -  -  -
        
  אינטליגנציה      

  בינונית/גבוהה .49 *4.53 1.27 **2.34  1.91  2.05
  נמוכה .44 *3.01 1.12 **2.08  1.43  1.93

  פיגור קל/גבולית - - -   -  -
              
  בעיות חמורות ביחס משפחה .81 .77 .94 .73  **0.53  .94
              

  )רציף(הסתגלות למסגרת  1.56 1.47 .91 **1.55  1.41  **1.60
  )ג,ב,ה לעומת מפתנים א,מפתנים ד(מפתן   **1.98  1.30  0.90  1.03  **2.10  1.45

   ומעלה20מרואיינים בגיל    1
   ומעלה18מרואיינים בגיל    2
  כל המרואיינים   3
  מקצוע או בגרות חלקית,  שנות לימוד12, תעודת סיום    4
*  p<0.01      

**  p<0.05  
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גבוה יותר בקרב היוצאים שנשארו במפתן )  הישגים5-3(הסיכוי להיות בעל הישגים רבים , הכל-בסך 

 שיצאו בניגוד לדעת הלעומת אל(בהסכמת הצוות , שעזבו בגיל צעיר יותרה  ובקרב אל18עד גיל 

, הערכת הצוות שליוצא רמת אינטליגנציה גבוהה וכי הסתגלותו למפתן היתה טובה, כן-מוכ). הצוות

  .מעלים גם הם את הסיכויים למספר גבוה של הישגים

  

במסגרת המחקר . האם יש הבדלים בין יוצאי המפתנים השונים בהישגים שלהם, שאלה מעניינת היא

ונמצא כי , ניכים בהם בתקופת ביקורם במפתןהראשון נבדקו דרכי העבודה של המפתנים והתקדמות הח

 במחקר הנוכחי .חלה התקדמות רבה יותר בקרב החניכים במיומנויות היסוד) 'ה',ד(בשניים מהמפתנים 

ולהיות שבעי , נמצא כי יוצאי מפתנים אלה הם בעלי סיכויים מעט גבוהים יותר לסיים מסגרת לימודית

האם יש ברשות היוצא : פתן לבין המאפיינים הבאיםלא נמצא קשר בין המ. רצון ממצבם החברתי

הימצאות , צבא לאחר עזיבת המפתן/התמדה במסגרת עבודה, )מקצוע או בגרות חלקית(תעודה חיצונית 

כי הממצאים במחקר , עם זאת, ראוי לזכור. במסגרת עיסוק בעת ביצוע המחקר ומספר כללי של הישגים

מפתנים והשפעתם על הישגי החניכים בתקופת השהות הראשון בדבר השונות בדרכי העבודה של ה

כך שאין , וכי כל המפתנים שנכללו במחקר הם בעלי רמה ממוצעת ומעלה, לא היו חדים וברורים, במפתן

   . סיבה לצפות לשונות רבה בהישגי חניכיהם

  

  סוגיות מרכזיות. 8
  

  :ממצאי המחקר מעלים מספר כיווני פעולה להמשך עבודתם של המפתנים

, ישנה ציפייה שבעבור חלק מקבוצה זו. 18חלק ניכר מחניכי המפתנים אינם נשארים בהם עד גיל  .1

כי , הממצאים מראים. לחזרה למסגרת החינוך הנורמטיבית" קרש קפיצה"מסגרת המפתן תהווה 

מבין היוצאים בגיל צעיר אכן המשיכו ללמוד במסגרות בעלות רמה לימודית גבוהה ) 14%(מעטים 

לגבי . אף סיימו אותן)  מכלל היוצאים3%-המהווים כ,  מהיוצאים בגיל צעיר6%-כ(לקם ח, יותר

והם , כי רובם עזבו את המפתן בהסכמת הצוות, היוצאים שעברו למסגרות כאלה וסיימו אותן נמצא

דבר המראה על , ידי הצוות בעלי מיומנויות לימודיות ויכולת הסתגלות גבוהות יותר-הוערכו על

נה טובה של הצוות לגבי סיכוייהם של היוצאים להשתלב במסגרות לימודיות מחוץ יכולת אבח

, )ובעיקר מרבית אלו שיצאו בניגוד לדעת הצוות(בעבור רוב היוצאים בגיל צעיר , עם זאת. למפתן

וגרמה לכך שכיום מעטים יותר מהם מחזיקים , עזיבת המפתן הובילה להתנתקות ממסגרת לימודים

כי , ניתן לומר. בהשוואה לקבוצת החניכים שנשארו במפתן עד גיל מאוחר יותר, תבתעודות חיצוניו

המסלול של השתלבות מחדש במערכת החינוך הנורמטיבית אינו המסלול השכיח בעבור יוצאי 

ראוי , עם זאת. וכי רבים מהעוזבים בגיל צעיר אינם משתלבים במסגרת לימודית אחרת, המפתנים

גם בניגוד לדעת (עזיבה מוקדמת . התמונה שונה, מצבם של היוצאים כיוםלציין כי בהתבוננות על 

אינה מקטינה את סיכוייו של היוצא להימצא כיום במסגרת עיסוק או להיות שבע רצון ) הצוות

 . ממצבו החברתי
יחסית לאלה שעברו (היוצאים שעברו ללמוד במסגרות נורמטיביות מדווחים בשיעורים גבוהים יותר  .2

חשוב לזכור כי מסגרות . על חוסר שביעות רצון מהלימודים) שיקומיות-גרות מוגנותללמוד במס

החינוך הנורמטיביות אינן ערוכות להתמודד באופן מספק עם בני נוער בעלי קשיי הסתגלות ולמידה 
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על ). מלכתחילה, זו הייתה הסיבה המרכזית להיפלטותם של רבים מחניכי המפתנים ממסגרות אלו(

הם עדיין זקוקים לליווי , מפתן מכוונת לשפר את יכולתם של החניכים בתחומים אלהאף שהשהות ב

יש לספק הכנה . שהן גדולות יותר ופחות תומכות מטבען, ולתמיכה בהשתלבות במסגרות חדשות

, )וייתכן גם ליווי של צוות המפתן בתקופה הראשונה(לקראת העזיבה וההשתלבות במסגרת החדשה 

והם מעוניינים להשתלב במסגרות , ודם הלימודי וההתנהגותי תקין יחסיתלאותם חניכים שתפק

יש להכין גם את המסגרת הקולטת ולדאוג שהתלמיד יוכל לקבל גם במסגרת זו , בנוסף. נורמטיביות

 .התייחסות ותמיכה בהתאם לצרכיו
, למודלא המשיכו לעולים גם לגבי אותם יוצאים שייעוץ ובתמיכה ממצאים דומים לגבי צורך ב .3

ידי היוצאים -המפתן נתפס על.  מהמפתן במסגרות תעסוקה ובצבאהשתלבו מיד לאחר היציאהו

כאשר החניכים עוזבים את המפתן הם מתמודדים עם קשיים , אולם, כמסגרת תומכת ומגינה

מון הרב שהחניכים אך בשל הֵא, האחריות אינה מוטלת על המפתן בלבד. במסגרות פחות תומכות

למעבר ולסייע בהכנה וביצירת קשר עם " גשר"יכולים אלה להוות , י המפתניםרוחשים לצוות

בירור האפשרויות לקבלת : ההכנה כוללת גם את הכנת המסגרת הקולטת. המסגרות הקולטות

או דאגה , ליוצאים הפונים למסגרות תעסוקה" מעסיק תומך"מציאת , תמיכה והכנה במסגרת הצבא

  .חריםלליווי של שירותים קהילתיים א

אך חלק , תומכות ומחזקות, ידי היוצאים כמסגרות חמות-מהמחקר עולה כי המפתנים נתפסים על .4

דבר  ,מהם הביעו אכזבה מכך שלא רכשו במהלך שהותם במפתן מיומנויות ותעודות ברמה מספקת

תכן שיש מקום לחשוב כיצד ניתן יי. המגביל את יכולתם להשתלב במסגרות לימודים או תעסוקה

כגון בתחומי (ש ביתרונות הייחודיים של המפתנים על מנת לספק לחניכים מיומנויות נוספות להשתמ

מערכת המפתנים  .החיוניות כיום להשתלבות במקומות עבודה רבים, )השפה האנגלית והמחשבים

ה להשלמת "כגון שילוב תכנית היל(מנסה בשנים האחרונות לפעול בכיוון של העלאת רמת הלימודים 

וראוי להמשיך ולבחון את השלכותיהם העתידיות של שינויים אלה על , )מסגרת המפתניםהשכלה ב

 . מצבם של הלומדים כיום
לרבות ; רוב הבנות מתמידות במסגרת המפתן ומסיימות אותה: מצבן של הבנות שונה ממצב הבנים .5

; עסוקתיותלרובן יש פחות הזדמנויות ת, עם זאת). גם תעודות מקצועיות(יותר מהן יש תעודות 

רובן לא ; הסדנאות שהן משתתפות בהן במפתן פחות מגוונות מהסדנאות בהן משתתפים הבנים

וההתפתחות ; וגם כשהן מתגייסות הן מקבלות פחות הזדמנויות ללמוד ולהתקדם, מתגייסות לצבא

נסיבות המקטינות את אפשרויות , המקצועית של רבות מהן נעצרת כשהן נישאות והופכות אמהות

ייתכן שיש מקום לחשוב על הרחבת מגוון התכניות הלימודיות והמקצועיות . חירה שלהן בחייהןהב

ולספק להן ייעוץ , להציג בפניהן את היתרונות היכולים לצמוח להן מגיוס לצבא, המיועדות לבנות

 . ןבאופן התואם את צורכיה, והכוונה מיוחדים לצורך הרחבת אפשרויות התעסוקה שלהן
רבים מהם זקוקים להמשך , ית יוצאי המפתנים אינם מצויים במצבי ניתוק חמוריםלמרות שמרב .6

הממצאים מעידים על . בעיקר בתחום התעסוקה,  גם מספר שנים לאחר היציאה מהמפתןליווי וייעוץ

שלא הצליחו להשתלב  במיוחד בולטים אותם יוצאים. בגילכך כי צורך זה אף מתגבר עם העלייה 

היוצאים שמדווחים שאין להם , )כחמישית מהיוצאים( שמאז עזיבת המפתן בשום מסגרת בתקופה

והיוצאים שמדווחים שפנו לעזרת גורמים , )כחמישית מהיוצאים(את מי לשתף במה שקורה להם 

 ימון הגבוה שהיוצאים רוחשים לצוותבשל הֵא). כרבע מהיוצאים(טיפוליים אך לא קיבלו אותה 

תפקיד חשוב בהבאת צורכיהם של צעירים אלו בפני השירותים למפתנים יכול להיות , המפתנים
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בהגברת נגישות השירותים לאוכלוסייה זו ובסיוע ביצירת קשר ראשוני בין היוצאים , הרלוונטיים

  .לבין השירותים

 
.  ונידונו עמם2002ממצאי המחקר הוגשו לחברי הנהלת השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה בשנת 

תקופה שמאז עזיבת המרואיינים את המפתנים חלו שינויים ארגוניים ותפיסתיים כי ב, ראוי לציין

שינוי מרכזי היה העברת האחריות לקיום הלימודים העיוניים במסגרות אלו מהחינוך המיוחד . במפתנים

, בדיונים שהתקיימו בעקבות המחקר הנוכחי, בנוסף. במשרד החינוך) שירותי חינוך ורווחה(ר "לאגף שח

ו ראשי השירות כי לשני המשרדים ברור כי כדי לקדם את אוכלוסיית היעד יש צורך באיגום הדגיש

וכי בני הנוער המטופלים במפתנים זקוקים לפלטפורמה הטיפולית על , המשאבים והמומחיות של שניהם

ר במשרד החינוך החל בתהליך "נמסר גם שאגף שח. מנת להביא לידי מימוש את יכולותיהם האקדמיות

לשם שיפור יכולתם לקדם את , נטנסיבי של הקניית כלים ומיומנויות למורים העיוניים במפתניםאי

ייתכן שבעוד מספר שנים יהיה מקום לבחון האם השינויים הללו שינו את . הישגיהם של התלמידים

  .חוויית השהות במפתן ואת תוצאותיה בעבור החניכים
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  השוואה בין יוצאי מפתן שרואיינו לבין אלה שלא רואיינו : נספח א
   

  )באחוזים(מאפייני קבוצת המרואיינים והלא מרואיינים : 1-לוח א
   לא רואיינו  רואיינו

 )במספרים(הכל -סך 203 306
  בנים 75 69
  בנות 25 31
  ותיקים 78 80
  עולים 22 20
  יוצאי חינוך מיוחד 65 68

  *גרו בפנימייה 14 3
*p<0.01 ,2χ 20.45  1 דרגות חופש  
  

  )* באחוזים(התפלגות גיל המרואיינים לעומת הלא מרואיינים : 2-לוח א
   לא רואיינו  רואיינו

 )במספרים(הכל -סך 203 306
  18עד  11 8

68 65 22-19  
24 15 25-23 

  לא ידוע   9  -
*p<0.01 ,2χ33.2  3דרגות חופש   
  

  )*באחוזים( המפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואיינים התפלגות גיל עזיבת: 3-לוח א
   לא רואיינו  רואיינו

  )במספרים(הכל -סך 203 306

  16גיל עד  49 50
  18-17גילאי  29 40
  21-19גילאי  5 11

  לא ידוע  17  -
 p<0.01* ,2χ=61.47  3דרגות חופש   

  
  )*באחוזים(נים שנת היציאה מהמפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואיי: 4-לוח א

   לא רואיינו  רואיינו
 )במספרים(הכל -סך 203 306

1 - 1993 
1 1 1994  

30 36 1995  
26 28 1996  
14 12 1997  
11  8  1998  

8 6 1999  
  לא ידוע  9  9
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  )*באחוזים(משך השהות במפתן בקבוצת המרואיינים והלא מרואיינים : 5-לוח א
   לא רואיינו  רואיינו

 )במספרים(הכל -סך 203 306
  לא ידוע 11 4

  שהו עד שנה 25 13
  שהו בין שנה לשלוש שנים 43 47
  שהו בין שלוש לחמש שנים 19 34

 שהו יותר מחמש שנים  3 2
*p<0.01  2χ   9דרגות חופש   

  
  *ומשפחתיים של המרואיינים והלא מרואיינים, *לימודיים, *מאפיינים התנהגותיים: 6 -לוח א

   א רואיינול  רואיינו
 )במספרים(הכל -סך 203 306

 **ממוצע מדד הסתגלות 2.55 2.81
  ממוצע מדד התנהגות לימודית 2.49 2.62
  ממוצע מדד מיומנות בעברית 2.51 2.62
  ***ממוצע מדד תוקפנות  2.87  3.11

  ****בעיות חמורות ביחס המשפחה  47  38
  המצב טוב יותר ככל שהציון גבוה יותר, 1-4סקלה של על , על פי מדידה אחרונה בזמן הלימודים במפתן  * 

  **p<0.01, F=15.33 )  מבחןt(  
*** p<0.01 ,F=9.15 )  מבחןt(  
**  p<0.05 ,2χ=3.68  1 דרגות חופש   
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