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  מצית מחקרת
  

נועד לשמש כתובת נגישה לשהות זמנית לבני נוער שמסיבה כלשהי ") בית"להלן ה" (בית ברחוב חיים"ה

אף מנותקים ממסגרות נורמטיביות כגון לימודים , ולעתים, יתםאינם יכולים או אינם רוצים להיות בב

מסייע בחידוש הקשרים בין בני הנוער למשפחותיהם ולשירותים בקהילה ומכוון " בית"ה, בנוסף. ועבודה

  .למצוא בעבורם מענים לטווח ארוך בקהילה

  

סיוע (ב "ט סחלהוא אחד מארבע יחידות טיפול והתערבות הפועלות כמערך אחד תחת פרויק" בית"ה

-מרחב איתור . 1: פרויקט ייחודי שהוקם בחיפה לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה, )חירום לבני נוער

דירות . 4; ר" מית-מרחב יומי פעיל . 3; "בית ברחוב חיים" ה-קורת גג זמנית . 2; "ניידת ילדי הלילה"

דות פועלות כמערך אחד ארבע היחי, האחד: שני היבטים מייחדים את הפרויקט. המשך בקהילה

הפרויקט מהווה רכיב משלים במערך , השני; וכך מתאפשר רצף טיפולי בעבודה עם בני הנוער, )ב"סחל(

  .השירותים העירוני לבני נוער

  

מכון ברוקדייל שהתמקד בהערכת תוצאות -וינט'ג-הדוח הנוכחי מבוסס על מחקר של מאיירס

ב במערך השירותים "ובאופן שילוב פרויקט סחל"  חייםבית ברחוב"ההתערבות בקרב בני נוער ששהו ב

ידי המרכז הבינתחומי ללימודי ילדים ונוער באוניברסיטת -מחקר שנערך במקביל על. העירוני ובקהילה

את דרכי הפעולה של יחידות ההתערבות , ב"אביב בחן את מאפייני האוכלוסייה המטופלת בסחל-תל

  .ואת המערך הארגוני של התכנית

  

ורכיבים חשובים " בית"שביעות הרצון של בני הנוער מה. 1: ר התמקד בארבעה היבטים עיקרייםהמחק

מצבם של בני הנוער לאחר . 2; תנאים פיזיים וכדומה, איכות הטיפול, כיצד הצוות מתייחס אליהם: בו

" יתב"תרומות ה. 3; התנהגות סיכון ועוד, מצב לימודי, עיסוק עיקרי, מקום שהות": בית"צאתם מה

ב במערך השירותים "אופן שילוב סחל. 4; פי תפיסתם ותפיסת אנשי הצוות-והשפעותיו על בני הנוער על

  .לבני הנוער בעיר ויכולתו לתווך בין בני הנוער לשירותים בעיר ולשלבם בשירותים

  

במהלך השנתיים הראשונות " בית ברחוב חיים"מערך המחקר כלל מעקב אחר בני הנוער ששהו ב

 בני נוער שהיו 199של   בני נוער מתוך רשימה119באמצעות שאלון טלפוני חצי מובנה רואיינו . ולהפעלת

 בני נוער רואיינו בטלפון אנשי מקצוע שהיו בקשר 176לגבי , כמו כן).  הענות57%(באוכלוסיית המחקר 

נוער שלא הקושי באיתור של כלל בני הנוער מעלה השערה שבני ה).  הענות87%(העדכני ביותר עמם 

ההשערה אוששה באמצעות בדיקה של בני . אותרו מאופיינים בקשיים גדולים יותר מבני הנוער שאותרו

נערכו ראיונות עומק עם ארבעה בני , בנוסף. אך איש מקצוע מילא על אודותם שאלון, נוער שלא אותרו

ב " ועם מנהלת סחלעם שבעה אנשי מפתח בשירותים לבני נוער בחיפה, נוער מתוך אוכלוסיית המעקב

  ". בית"ורכז ה
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  עיקרי הממצאים לגבי כלל האוכלוסייה
  

  "בית"במאפיינים של בני הנוער ששהו 
. שני שלישים מבני הנוער הם ילידי הארץ). 60%(הן בנות " בית ברחוב חיים"מרבית בני הנוער ששהו ב

סית לשיעורם באוכלוסיית יח, בקרב העולים נמצא ייצוג רחב ביותר של ילידי ברית המועצות לשעבר

 85%-כ. ואחוז נמוך יחסית של בני נוער יוצאי אתיופיה,  בארץ בכלל ובחיפה בפרט18העולים עד גיל 

: היו בוגרים" בית"בני הנוער ששהו ב.  שייכים למגזר הערבי15%-מבני הנוער שייכים למגזר היהודי ו

  .18-17היו בני ) 40%(וחלק גדול , 22-19כמעט שליש היו בני 

  

מאפיינים משפחתיים של בני . ב היא בני נוער הנמצאים במצבי סיכון גבוה"אוכלוסיית היעד של סחל

אחוז גבוה , יחסית לשיעורם באוכלוסייה. הצביעו על קושי בתנאי הגדילה שלהם" בית"הנוער ששהו ב

ללו תואמים הממצאים ה. הוריות וממשפחות שראשן אינו עובד-מאוד של בני נוער באים ממשפחות חד

שלושה רבעים ממשפחות : את דיווח העובדים הסוציאליים לגבי המצב הכלכלי הקשה של המשפחות

  . אלה מצליחות לספק צרכים בסיסיים בלבד או מתקשות לספק צרכים אלה

  

  "בית"דפוסי שימוש של בני הנוער בשירותי ה
בין " בית"כשליש מבני הנוער שהו ב, עם זאת. פעם אחת בלבד ולא חזרו אליו" בית"רוב בני הנוער שהו ב

. משך השהייה הממוצע הנו חודש וחצי. פעמיים לארבע פעמים בגלל מחסור בקורת גג ובצרכים בסיסיים

פרק הזמן המרבי שניתן לשהות , עשירית מבני הנוער דיווחו על שהייה ארוכה יותר משלושה חודשים

  ". בית"ב

  

-סיבות נוספות היו אי". סיום טיפול"הייתה " בית"הותם ב מבני הנוער דיווחו שסיבת סיום ש40%-כ

כמחצית בני הנוער , בנוסף) 43%- ל39%בין (התאמה למסגרת -או תחושה של אי" בית"שביעות רצון מה

  . בהשפעת המשפחה או החברים" בית"הפסיקו את השהות ב

  

ול דיווחו שקיבלו עזרה לאחר סיום מסודר של טיפ" בית" בלבד מבני נוער שסיימו את שהותם ב40%-כ

הופנו להמשך טיפול ואף הסכימו עם הצוות לגבי ההחלטה , כדי להחליט מה לעשות לאחר סיום שהותם

ממצאים אלה . כמקום זמני בלבד" בית"אחוז גבוה מתוכם תפסו את ה, כמו כן. לסיים את שהותם

ב "מטרות סחל, מוסכםמתנהלת באופן מוסדר ו, ובכלל זה סיום הטיפול, מראים שכאשר ההתערבות

, ברורות לבני הנוער, המשלימה את מערך השירותים בקהילה, כמסגרת זמנית להתערבות בשעת משבר

לכן עולה הצורך למצוא דרכים להגביר את המוטיבציה של בני . וכי הם מבינים ומזדהים עם מטרות אלה

  .עד תום תהליך הטיפול" בית"הנוער להישאר ב

  

  "בית"הערכת בני הנוער את ה
  תנאים פיזיים

כמות האוכל , ניקיון ("בית"הבראיונות הביעו בני הנוער שביעות רצון גבוהה מהתנאים הפיזיים של 

אחוזים לא מבוטלים מהם ציינו את מילוי הצרכים , בנוסף). תנאים להיגיינה אישית וכדומה, ואיכותו

  ". בית"הבסיסיים בין ההיבטים הטובים ביותר ב
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 במהלך "בית"הם התייחסו לאיסור לצאת מה. נוקשים מדי" בית"התלוננו כי חוקי החלק מבני הנוער 

חלק מבני הנוער ציינו , לצד תלונות אלה. ולהגבלת שעות היציאה) שלושת הימים הראשונים(הקלט 

ממצא זה . שימוש בסמים ושתייה לשוכרה, בין היתר, שאפשרה" בית"היתר ב-דווקא את מתירנות

הם מקפידים מאוד על כללי , מצד אחד: ת שחשים בני הנוער ביחס לתפקוד הצוותנוחו-מצביע על אי

בהפרת , עד כדי מתירנית, הם נוקטים ביד רכה, ומצד שני, ועל עמידה בסדר היום" בית"הקליטה ב

  . בהם שימוש בחומרים מסוכנים, "איסורים חמורים"איסורים המוגדרים כ

  

  קשרים חברתיים
אשר היוו מקור , "בית" על קשרים חברתיים שנרקמו בין בני הנוער השוהים בחלק מבני הנוער דיווחו

אל מול הדברים האלה דווח גם על מתחים בין קבוצות . להנאה רבה ואף לתמיכה הדדית בעת מצוקה

בני הנוער גם דיווחו שאין מספיק פעילויות ). בנות ובנים וכדומה, ותיקים ועולים(חברתיות שונות 

  .קבלים הרבה מטלותושהם מ" בית"ב

  

  צוות העובדים
שלושה רבעים מבני הנוער דיווחו כי . שני שלישים מבני הנוער הביעו שביעות רצון גבוהה מיחס העובדים

הייעוץ שנתן או דמות מסוימת מתוך , כשני שלישים ציינו את יחס הצוות. העובדים מבינים את צורכיהם

  ".בית"הצוות בין ההיבטים הטובים ביותר ב

  

נמצא שאחוזים גבוהים יחסית יצרו קשר אישי . הנגישות וזמינות צוות העובדים לבני הנוער נבדקו אף הן

ומעולם ) 76%(הצורך מרגישים שישנו לפחות עובד אחד שאליו הם יכולים לפנות בעת , )67%(עם העובד 

,  הצוות הלא קבועשדווקא, מעניין לציין). 55%(לא קרה להם שהעובדים היו עסוקים מכדי לעזור להם 

כמחצית בני נוער ציינו שהעובד שאליו הם יכולים לפנות : נתפס כנגיש יותר, כגון סטודנטים ומתנדבים

  .בעת הצורך הוא סטודנט מתנדב

  

אך בצדם היו גם כאלה , היה הצוות" בית"אחוז גבוה מבני הנוער דיווחו כי ההיבט הטוב ביותר ב, אמנם

חלקם התלוננו על ההתייחסות של צוות . יבטים שונים בעבודת הצוותשלא היו שבעי רצון לגמרי מה

הם , כמו כן". בית"הסכמה בין בני הנוער לצוות גרר איום לסלקם מה-כל עימות או אי:  אליהם"בית"ה

ציינו חלק , עם זאת. תיארו מקרים שאנשי צוות התנהגו בחוסר רגישות והטיחו בהם מידע רגיש מעברם

 העובדים אינם מספיק תקיפים והחלטיים ואינם נוקטים ענישה משמעותית מבני הנוער שלעתים

  .כגון שימוש בחומרים מסוכנים והתנהגות פרועה, "קו אדום"במקרים של הפרת כללים שהם בבחינת 

  

  " בית"הבדלים לפי מועד העזיבה של ה
נמצאו הבדלים . וןכלל טווח זמן שבין שלושה חודשים לשנתיים עד למועד הריאי" בית"מועד עזיבת ה

ועד למועד " בית"את ה עזבו לפי הזמן שחלף מהמועד שבני הנוער" בית"בתפיסת חוויית השהות ב

כמו שינויים במצבת כוח האדם או , "בית"ניתן לייחס את ההבדלים בתפיסה לשינויים שחלו ב. הריאיון

 אצל בני הנוער פרספקטיבה וגם לזמן שחלף אשר יצר, "בית"במאפייני אוכלוסיית בני הנוער השוהים ב

  .שביעות רצונם ממנו והערכה של תרומותיו בעבורם, "בית"אחרת לגבי ה
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כך פחות בני נוער התייחסו , כך נמצא שככל שעבר זמן רב יותר מהשהות ועד למועד עריכת הריאיון

" בית" הדווקא תרומת, לעומת זאת. או היבט חיובי שלו" בית"לרכישת חברים חדשים כאל תרומה של ה

עלתה ככל שעבר " על כל דבר"ליצירה של נגישות רגשית ולתחושה שהנער יכול לדבר עם צוות העובדים 

בין בני הנוער הולכים " בית"ייתכן שעם הזמן הקשרים החברתיים שנרקמו במסגרת ה. זמן רב יותר

העריך את תרומתו עם הזמן הם לומדים ל, אולם. ולכן בני הנוער פחות מתייחסים להיבט זה, ונחלשים

  .והנושא אכן עלה גם בראיונות הפתוחים, לנגישות הרגשית" בית"של ה

  

  מצבם של בני הנוער בעת הריאיון
היא לשמש גורם מתווך בבנייה מחדש של הקשר בין בני , בפרט" בית"וה, ב בכלל"אחת המטרות של סחל

 אותם לתפקוד חברתי יותר לבתי הספר ולשירותים מתאימים בקהילה ולכוון, הנוער למשפחותיהם

: ביניהם, של בני הנוער בעת הריאיון במספר היבטים נבדק במסגרת המחקר מצבם, על כן. נורמטיבי

ראוי לציין שמועד הריאיון אינו אחיד והוא . תעסוקתם ותכניות לעתיד, מקום המגורים של בני הנוער

  ".יתב"בוצע בטווח של בין שישה חודשים לשנתיים ממועד היציאה מה

  

  מקום מגורים
ומקום " בית"מיד עם היציאה מה, "בית"לפני הכניסה ל: מקום המגורים נבדק בשלוש נקודות זמן

הבחינה העלתה מספר מגמות המספקות תמונה כללית על דפוסי המגורים של בני . המגורים בעת הריאיון

  : הנוער

" בית"נוער שהגיעו בתום שהותם ברוב בני ה. כמחצית בני הנוער התגוררו בבית ההורים בעת המעקב 

מסתמנת מגמה של חזרה , בנוסף). 82%(לבית הוריהם נשארו להתגורר שם גם בעת ביצוע הריאיון 

קשה לדעת אם מגמה ". בית"לבית ההורים גם בקרב בני נוער שנקלטו במסגרות אחרות עם צאתם מה

קורה של מגמה זו הוא במחסור זו היא חלק מיישוב היחסים בין בני הנוער למשפחותיהם או שמא מ

בהקשר זה יש לציין שכשני . באפשרויות מגורים והשהות בבית ההורים היא בבחינת הרע במיעוטו

  ".בכלל לא"או " מידה מועטה"שלישים מבני הנוער דיווחו שהוריהם מבינים אותם רק ב

 מקרב בני הנוער הממצאים מראים שאחוזים נמוכים. משפיע על דפוס המגורים" בית ברחוב חיים"ה 

" בית"ושרובם עברו מה, או ממסגרת מגורים לא מסודרת גם חזרו לשם" רחוב" מה"בית"שהגיעו ל

  .מסגרות שעשויות היו לאפשר מגורים קבועים, כגון פנימייה או הוסטל, ביתית-למסגרת חוץ

ורים מאז בני הנוער החליפו בממוצע כשלושה מקומות מג: רמת ניידות גבוהה בין מקומות מגורים 

  . "בית"צאתם מה

שבעים אחוזים מבני הנוער השיבו שמקום מגוריהם הנוכחי עונה על צורכיהם במידה רבה או רבה  

  .מאוד

  

  לימודים
אחוזים .  למדו בחטיבת ביניים או בבית ספר תיכון בעת הריאיון17כשלושה רבעים מבני הנוער עד גיל 

כדאי לציין  .ת לשעבר ואחוזים גבוהים יותר הם בנותגבוהים יותר מהלומדים הנם ילידי ברית המועצו

 מבני הנוער שלא למדו בבית הספר בעת הריאיון השתלבו במסגרת לימודית כלשהי לאחר 44%-ש

כמעט שליש ). ה"כגון קורסים מקצועיים של משרד העבודה והרווחה או תכנית היל" (בית"שהותם ב

 עזר להם "בית"כחמישית מתוכם דיווחו שצוות ה. כאשר רואיינו, מתוכם עדיין למדו במסגרות אלה

  .למצוא את מסגרת הלימודים הזו
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וכן תפיסה חיובית , בקרב הלומדים בבית הספר נמצאה הערכה עצמית גבוהה של יכולת הלמידה שלהם

כגון תחושה טובה בין תלמידי הכיתה והנאה ושביעות רצון כללית , של היבטים שונים של בית הספר

כסיבה " חוסר שביעות רצון מבית הספר"בני נוער שנשרו מבית הספר דיווחו על ,  לעומתם.מבית הספר

. נשרו מבית הספר במהלך השנה שקדמה לריאיון,  שלא למדו17רבע מבני הנוער עד גיל . עיקרית לנשירה

לא פרק זמן ארוך זה ל. כל השאר דיווחו על תקופות של שנה עד יותר מחמש שנים מאז שהפסיקו ללמוד

, עם זאת. לימודים מאפשר לנבא כי הסיכויים של התלמידים להשתלב מחדש במסגרת בית ספר קלושים

ואחוז ,  מהם הביעו רצון לחזור ללימודים63%: בקרב הנושרים ניכרה הנעה גבוהה לחזור ללימודים

  .דומה מהנושרים ציינו שהם זקוקים לעזרה כדי לחזור ללמוד

  

  דפוסי עבודה
 עזר להם "בית"העשירית דיווחו שצוות , מתוכם, "בית"הני הנוער עבדו מאז שעזבו את יותר ממחצית ב

בניקיון ובתיקונים , במכירות, הם עבדו בעיקר במלצרות או בשטיפת כלים. למצוא את מקום העבודה

כדי לנטרל עבודה זמנית , הזמן המרבי במסגרת העבודה נבחן בקרב בני הנוער שלא למדו. ואחזקה

 2%ושרק , הממצאים הראו שבני הנוער התקשו להתמיד במקום עבודתם). משך חופשת הקיץלמשל ל(

  .מהם עבדו יותר משנה ברציפות

  

מעידים על נתק של בני , הממצאים בנוגע לעבודה או לימודים על רקע ניידותם הרבה בין מקומות מגורים

 הם לא למדו ולא "בית"צאו מהשמאז שי דיווחו מחצית כלל בני הנוערמ יותר. הנוער ממסגרות אלה

   .עבדו במשך חודשיים או יותר

  

  "בית"הקשיים לאחר היציאה מ
העובדים הסוציאליים שרואיינו במסגרת המחקר התבקשו לדווח על קשיים ועל משברים שבהם נתקלו 

מדיווחם עולה מכלול רחב של קשיים ומצבים . ועד מועד הריאיון" בית"בני הנוער לאחר שיצאו מה

מחצית עד שלושה רבעים מבני הנוער סבלו מקשיי הסתגלות . המאפיינים בני נוער אלה, חדיםמיו

 דווח על 70%-ביחס לכ, בנוסף. למסגרת ומקשיים ביחסים עם חברים ומשפחה ויש להם בעיות התנהגות

ביחס לאחוזים לא . מצב רגשי קשה ולגבי כמחצית דווח על שוטטות עם חבורות רחוב ובריחה מהבית

על מעורבות או חשד למעורבות באירוע עברייני , )34%(בוטלים של בני נוער דווח על תיק במשטרה מ

  ).34%(ועל שימוש בסמים ) 46%(

  

  דפוסי הקשר בין בני הנוער לבין השירותים בקהילה
אחוזים נמוכים יותר היו בעת הריאיון בקשר עם ו, רוב בני הנוער היו בעבר בקשר עם שירותים בקהילה

  ). בהתאמה, 65%- ו80%(ירותים הש

  

, "בית"כדאי גם לציין שכעשירית מבני הנוער פנו מיוזמתם לשירות נוסף בקהילה לאחר עזיבתם את ה

ממצא זה מצביע על כך שבני הנוער זקוקים לקורת גג גם לאחר . בדרך כלל למסגרות המספקות קורת גג

רות מגורים ולאור הקשיים שלהם במילוי במיוחד עקב הניידות הגבוהה בין מסג, "בית"יציאתם מה

  . צרכים בסיסיים
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כמחציתם דיווחו שהם נזקקו לעזרה לאחר . יותר ממחצית בני הנוער נזקקו לעזרה ולא ידעו למי לפנות

  .בעיקר לעזרה כלכלית ולצרכים בסיסיים או לאיש לשיחה, "בית"שיצאו מה

  

  עיקרי הממצאים לפי קבוצות אוכלוסייה
  

, בנים ובנות: מהווים קבוצה הטרוגנית" בית"מצביעים על כך שבני הנוער השוהים בהממצאים להן 

וכן , יש לתת את הדעת לשונות ולייחודיות, על כן. עולים וותיקים, ערבים ויהודים, צעירים ובוגרים

  ".בית"לצרכים של הקבוצות השונות בעת פיתוח מענים המוצעים ב

  

  בני נוער ערבים

  ".בית"סובלים מיותר בעיות חמורות מבני הנוער היהודים ב" בית"שהו בבני הנוער הערבים ש

  

אחוז גבוה מבני הנוער מהמגזר , דמוגרפי העלתה שבדומה לכלל האוכלוסייה-בדיקת הרקע הסוציו

  .אחוז גבוה יותר דיווחו על ראש משפחה שאינו עובד, בנוסף. הערבי באים ממשפחות מרובות ילדים

  

בני הנוער הערבים נחשפים למצבים ולקשיים חריפים ביותר יחסית ,  הסוציאלייםפי דיווח העובדים-על

, לאחוזים גבוהים יותר מהם יש קשיים ביחסים עם בני משפחתם, כך. לבני הנוער מהמגזר היהודי

אחוזים גבוהים יותר מתוכם , כמו כן.  חלקם היו ָקרבנות לאלימות ואף ברחו מהבית-ובהתאמה 

  .ונפתחו נגדם תיקים במשטרה, כגון צריכת אלכוהול, נורמטיביות-ויות לאמאופיינים בהתנהג

  

). 6-0(ביתית בגיל צעיר מאוד -ראוי לציין שאחוזים גבוהים יותר מבני הנוער הערבים הוצאו למסגרת חוץ

משום שהוצאה , ממצא זה מחזק את הטענה שמדובר באוכלוסייה בעלת בעיות וקשיים חמורים במיוחד

  . האוכלוסייה הערבית היא נדירה מאודמהבית בקרב

  

ובכל ההיבטים של תמיכה , אחוז גבוה יותר מבני הנוער הערבים דיווחו על תחושת חוסר אונים, בנוסף

חברתית נמצאו אחוזים גבוהים יותר אשר טענו שחסרים להם חברים או שחבריהם אינם משתפים 

  .ושאין להם עם מי לבלות כשהם רוצים בכך, אותם

  

לאחוזים גבוהים יותר מהערבים אין את מי לשתף כשהם ,  לדפוסי הפנייה לקבלת עזרה ותמיכהבאשר

דיווחים אלה מעידים . ואחוזים גבוהים דיווחו שלא ידעו למי לפנות לעזרה במציאת מסגרת, חשים קושי

ות וכך גם נגיש, על כך שהידע של בני הנוער מהמגזר הערבי על השירותים העומדים לרשותם מוגבל

  .השירותים בעבורם מוגבלת

  

זוכים לתשומת לב ראויה רק לאחר שמצבם מידרדר עד של בני נוער ערבים מהממצאים עולה שקשייהם 

 לשירותים כללו אחוז גבוה יותר של יתםנמצא שהסיבות להפני, כך .כדי כך שהוא גלוי לעין ומטריד

בהשוואה לבני , יותר" סמויים"להיות בעיות התנהגות ואחוז נמוך יותר של קשיים רגשיים שאמורים 

 יותר טיפול מניעתי של כללההטיפול הניתן בשירותים לבני הנוער הערבים , בהתאמה. הנוער היהודים
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שהיעדר שירותים למגזר הערבי בצד ההימנעות ייתכן . סמים ואלכוהול ופחות טיפול בקשיים רגשיים

,  בני הנוער כבר מגיעים לשירותים הם נמצאיםמפנייה לשירותים מסיבות שונות מובילים לכך שכאשר

  .במצב חמור במיוחד, כאמור

  

ממצאי המחקר מצביעים גם על הצורך בהגברת המודעות בקרב בני הנוער מהמגזר הערבי לשירותים 

לאור העובדה , בנוסף. הקיימים בקהילה ובנקיטת פעולות שיווק ויישוג ממוקדות לפלח אוכלוסייה זה

עולה הצורך בבירור ,  לבני הנוער הערביםלא תרם דבר "בית"הציאליים דיווחו ששיותר עובדים סו

הן במסגרת , מעמיק עם העובדים המטפלים בהם לגבי המענים המתאימים יותר לצורכי אוכלוסייה זו

  .ב והן במסגרת הקהילה"סחל

  

  ) ומעלה19גילאי (בני נוער בוגרים 

בני (בולטת קשורה בנתק של בני הנוער הבוגרים יותר אחת המגמות החשובות שעלתה במחקר זה בצורה 

הם נותרים חסרי קורת גג ונדים בין מקומות מגורים , לעתים תכופות. מהשירותים בקהילה)  ומעלה19

מספר מקומות המגורים הממוצע . ארעיים ושירותים הנותנים מענים לצרכים בסיסיים לטווח קצר

, בהתאמה. גבוה כמעט פי שניים משאר קבוצות הגיל, 4.3 ומעלה היה 19 של בני "בית"מעזיבת ה

". קורת גג או מקום להיות בעת צרה"שצוינה כחשובה ביותר לקבוצת גיל זו הייתה " בית"התרומה של ה

עוד ממצא המדגיש מגמה זו של נתק הוא האחוז הנמוך מקרב קבוצת גיל זו שהיו מטופלים בשירותים 

  .ל אחרותבהשוואה לקבוצות גי, בעת הריאיון

  

ל "הכולל גיוס לצה, יש לראות את הנתק לאור מסלול החיים הנורמטיבי של בני נוער בחברה הישראלית

או החינוך /אז עוברת האחריות הטיפולית והתקציבית על בני הנוער משירותי הרווחה ו, ושירות צבאי

הדבר ". ים בין הכיסאותנופל"חלק מבני הנוער אינם מתגייסים או נושרים מהצבא ו. לשירותי הביטחון

 ומעלה ציינו בין תכניותיהם 19 וכמחצית בני 18-17רק כשליש מבני : בא לידי ביטוי בתכניות בני הנוער

  ". המשך שירות צבאי"או " גיוס לצבא) "מעת ביצוע הריאיון(לחצי השנה הקרובה 

  

 להכניס נושא זה לסדר ומעלה את הצורך, תחושת הנתק של בני נוער אלה עולה בכל עוצמתה במחקר זה

לעתים , אך,  ומעלה19נתק זה בולט בעיקר בקרב גילאי , כאמור. העדיפויות של השירותים בקהילה

  .מדובר בתהליך המחמיר בהדרגה עם העלייה בגיל, קרובות

  

  בני נוער יוצאי ברית המועצות לשעבר

מועצות לשעבר ובין ילידי ארצות קיימים הבדלים מובהקים בין בני נוער ילידי הארץ לבין ילידי ברית ה

מהממצאים עולה כי מצבם של בני נוער יוצאי ברית ). מדינות אירופה וארצות הברית, אתיופיה(אחרות 

בחינה של דפוסי הלימוד . המועצות לשעבר טוב יותר ממצבם של ילידי הארץ או ילידי ארצות אחרות

לומדים כיום בבתי הספר ובאים , ת לאחריםיחסי, העלתה כי אחוזים גבוהים יותר של בני נוער אלה

אחוזים נמוכים משמעותית מילידי ברית המועצות לשעבר , בנוסף. ממשפחות בעלות השכלה גבוהה

שתיית , שימוש בסמים, תיק במשטרה, מעורבות באירוע עברייני: כגון, מעורבים בהתנהגויות סיכון

  . אלכוהול וכדומה
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טרם ,  המועצות לשעבר דיווח שהיה במסגרת לא מסודרת או ברחובאף לא אחד מבני הנוער ילידי ברית

ממצא זה עולה ". בית"אחוז גבוה יותר שבו לבית הוריהם לאחר שעזבו את ה, בנוסף". בית"הגעתו ל

  .יחסית לילידי ארצות אחרות, בקנה אחד עם האחוז הנמוך בקרבם שדיווחו על קשיים עם המשפחה

  

  הבדלים בין המינים

 הצורך בהתייחסות מקיפה וכוללנית לצרכים -ואיתם , קר עלו הבדלים בין המיניםלאורך המח

: נמצאו הבדלים בסוג המצבים והקשיים, כך לדוגמה.  פיתוח מענים-ובהתאם , הייחודיים של כל קבוצה

מעורבות או (ואף בהתנהגויות פליליות , כגון צריכת אלכוהול, הבנים אופיינו ביותר התנהגויות סיכון

בנים נטו יותר להתקל בקשיים ביחסים עם , בנוסף). ד למעורבות באירוע עברייני ותיקים במשטרהחש

אחוז גבוה יותר של בנות , לעומת זאת. לבעיות התנהגות ולקשיי הסתגלות למסגרות, משפחה וחברים

ל בני נתון העולה בקנה אחד עם מחקרים שנעשו בקרב קבוצות שונות ש(היו ָקרבנות להתעללות מינית 

  ).שבדקו הבדלים בין המינים, נוער

  

וכן נמצא שאחוז ,  ייעוץ וכלים להתמודדות עם קשיים"בית"אחוז גבוה יותר של בנות דיווחו שקיבלו ב

" בית"התרומה של ה, לעומתן. גבוה יותר של בנות מקבלות בשירותים בקהילה טיפול בקשיים רגשיים

  . הייתה בעיקר במתן גבולות ומסגרת, לייםפי דיווח העובדים הסוציא-על, בעבור הבנים

  

חלק מבני נוער דיווחו שאין בו מספיק פעילויות . "בית"ההבדלים ִמגדריים נמצאו גם בשביעות הרצון מ

יצוין שהבנות הרבו להתלונן על כמות המטלות כמעט פי . הם מקבלים מטלות רבות, לעומת זאת, וכי

מבחינת חלוקת , את השוויון בין המינים בדרישות הצוותיש לבחון , לאור ממצא זה. ארבעה מהבנים

  .המטלות וסוגן בתחום הניקיון והסדר

  

והן גם , אחוז גבוה מהן דיווחו שהן לומדות": בית"לאחר עזיבת המצבן של הבנות טוב יותר משל הבנים 

  . נוטות פחות להפגין התנהגויות שוליות או התנהגויות שנתפסות כסטייה חברתית

  

 לציין שבשיחה שנערכה עם מנהלת הפרויקט עלה כי יש כיום מחשבה לספק לבנות מענים מעניין

  . ב"ייחודיים במסגרת סחל

  

  ב במערך השירותים לבני נוער בחיפה"שילוב סחל
  

") ועדת תיאום עירונית("ב למערך השירותים בעיר בא לידי ביטוי בפורום "שיתוף הפעולה בין סחל

לדיון בסוגיות עקרוניות ולשיפור התיאום והקשר בין אנשי השירותים המתכנס פעם בשישה שבועות 

  .ב והשירותים השונים"מתקיימות ישיבות חשיבה ועדכון בהשתתפות נציגי סחל, בנוסף. ב"לסחל

  

ב באים לידי ביטוי "יחסי הגומלין בין השירותים לסחל, פורמליות-מעבר לישיבות הפורמליות והבלתי

במידה שזה יכול לתת , חד מהצדדים לתווך ולהפנות בני נוער לשירות האחרבעיקר בנכונות של כל א

עשרים ושניים אחוזים מבני הנוער דיווחו שהופנו לשירות מסוים בתום שהותם . מענה לצורכי הנער

עולה ששכיחות ההפניות , וכן עם אנשי מפתח מהשירותים, "בית"בריאיונות פתוחים עם אנשי ה". בית"ב
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דיווח מסיבות שונות הקשורות ביכולתם של בני הנוער להבין -ייתכן שנתון זה לוקה בתתגדולה יותר וש

לגבי שלושה רבעים מבני הנוער דיווחו עובדי השירותים שאלה היו עמם בקשר עוד ". הפניה"את המונח 

עשרים . ייתכן שתהליך חידוש הקשר עם השירות לא נתפס כהפניה, משום כך. ב"בטרם הגיעו לסחל

עזר להם להיקלט במסגרות מגורים בקהילה כגון הוסטלים " בית"ה אחוזים מבני הנוער דיווחו שהושבע

  .ומקלטים

  

, "בית"אומרים כי הליך ההפניה ִהנו מסודר וכולל יצירת קשר עם ה" בית"אנשי השירותים ועובדי ה

, קהילה והנערהשירות ב, "בית"ידי איש צוות מה-קליטה של הנער ובניית תכנית טיפול במשותף על

חלק ניכר מהעובדים בשירותים דיווחו , בהתאם לכך. וגם לאחריו" בית"המתייחסת גם לזמן השהות ב

  . ב ובתכנון הטיפול בשירות שאליו הופנה"שהיו מעורבים בהכנת הנער לקראת סיום הטיפול בסחל

  

תוך הבנה של , ב"להעובדים בשירותים ציינו לטובה את היחסים הטובים שנרקמו בינם לבין אנשי סח

הם מנו מספר תרומות של . המקצועיים והתקציביים של כל אחד מהצדדים, האילוצים הארגוניים

מתן פסק זמן לשירותים ; מתן מענה זמין ומהיר לבני הנוער במציאת סידור מגורים או תעסוקה: ב"סחל

ב במתן " וגמישות של סחליכולת אלתור; מחיפוש אחר סידור זמני לשם מציאת פתרונות קבע לבני הנוער

קבלת תמונה משלימה על תפקוד בני הנוער מחוץ לשעות העבודה של ; מענים שאינם קיימים בקהילה

במתן מידע על , ב בעיקר בייעוץ"העובדים דיווחו שהשירותים תורמים מִצדם לסחל, בנוסף. השירותים

  .קשרים מול שירותים נוספיםובעזרה בביסוס ה" פתיחת דלתות"ולעתים אף ב, באבחון, בני הנוער

  

  : ב והשירותים עלו גם קשיים בעבודה השוטפת"לצד התרומות ההדדיות של סחל

בחלק מהשירותים , בעיקר בתחילת הדרך, ב דיווחו על חשש שעלה"אנשי השירותים ואנשי סחל 

ם קיים חשש כזה בעיקר בשירותים שהקשר שלהם ע, כיום. ב ינגוס באוכלוסיית היעד שלהם"שסחל

  .ב חדש יחסית"סחל

ב דיווחו כי עומס העבודה היומיומית בשירותים יוצר מצבים שבני הנוער המופנים "אנשי סחל 

דווח על כך , בנוסף. ואין איש שיפקח שהם נקלטים היטב, לשירותים אינם נקלטים בהם כראוי

 האחריות שבעבר חלק מאנשי השירותים שהפנו בני נוער לא יצרו קשר להמשך טיפול והסירו את

לאור ההבהרה לשירותים כי תנאי הקליטה , מקרים אלה כיום הרבה פחות תכופים, עם זאת. מעליהם

מחייבים את השירות להמשיך את הטיפול בקהילה ושיתוף עובד השירות בבניית התכנית " בית"ב

  .האישית לנער

  

   :אנשי השירותים העלו גם קשיים שמקורם בציפיות לגבי הטיפול בבני הנוער

לא הסכימו לקבל בני נוער בשל היותם בעלי מאפיינים קשים " בית"הם דיווחו על מקרים שאנשי ה 

עדיין , ישמש מקלט לכלל בני הנוער" בית"שציפו שה, אנשי השירותים, וכך. ועם בעיות חמורות

יש לציין שעובדי השירותים . מתקשים למצוא פתרון לפלח אוכלוסייה שבעיותיו חמורות במיוחד

" להעביר משמרת בשקט"מדריכים הרוצים : בשעות הערב" בית"חסו קושי זה למערך העובדים ביי

כלים להתמודד " בית" דאז התייחס לקושי זה בטענה שאין ל"בית"רכז ה. ולא להתעמת עם בני הנוער

ובעיקר עם בני נוער , עם בני נוער אלה המאופיינים לעתים קרובות באלימות קשה או בשימוש בסמים

  . מחפשים מקלט ללילה ולא דרך להשתקם ולחזור לקהילהה
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.  עלו קשיים בעדכון ובתיאום"בית"בשלבים הראשונים של העבודה המשותפת בין השירותים ל 

- הייתה של יחסים בלתי, ובניידת בפרט, ב בכלל"התפיסה ששלטה בסחל, לטענת אנשי השירותים

להזדהות באופן מלא כדי לקבל שירות אפשרה העובדה שאין צורך , למשל. פורמליים עם בני הנוער

אנשי השירותים דיווחו על מקרים שלא קיבלו עדכון לגבי בני נוער המטופלים . לבנות אמון עם הנער

 - שם פרטי ומקום מגורים בלבד -לעתים הם קיבלו מידע דל וחלקי ". בית"בשירות שלהם ששהו ב

בתהליכי קליטת בני הנוער , ואף מיסוד, נויחל שי, אמנם. שהקשה עליהם לאתר את הגורם המטפל

טענות אלה עדיין נשמעות כיום בעיקר . ר ובהליכי העדכון של השירותים"ובמית" בית ברחוב חיים"ב

  .נפרד מתפיסתה הטיפולית הכללית-שחוסר פורמליות מהווה חלק בלתי, ביחס לניידת הלילה

הם התייחסו לכך . ה טיפולית ארוכת טווחב לעבוד"אנשי השירותים דיווחו כי לעתים גולשים בסחל 

- ההתערבות צריכה לשאת אופי קצר, לטענתם. בעיקר לאור הטווח הקצר של השהות, "יומרנּות"כאל 

  .מועד סביב נושאים ספציפיים ולא ניסיון לחולל שינוי בחיי בני הנוער

  

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה , מסקנות
  

  מענה על צרכים בסיסיים

הזנה , מקום לינה(קשור ביכולתו לספק צרכים בסיסיים " בית ברחוב חיים"ים של האחד ההישג

הישגים אלה חשובים מאוד ומעידים על . לשביעות רצונם של בני הנוער והעובדים בשירותים) והיגיינה

  .לספק מענה בשעת משבר" בית"הצלחת ה

  

  נגישות רגשית ומתן ייעוץ

בני הנוער דיווחו , ואכן. י הנוער וביצירת אווירה של נגישות רגשיתהוא בייעוץ לבנ" בית"הישג נוסף של ה

הם שיבחו לטובה את תחושת הקבלה השוררת , בנוסף. שקיבלו עצות טובות להתמודדות עם קשייהם

על " בית"הפתיחות לשוחח על כל נושא וגם האפשרות לקחת פסק זמן ולחשוב ביחד עם צוות ה, "בית"ב

  .המשך דרכם

  

  " בית"ות של התפיסת המטר

". בית"ואנשי מפתח בשירותים בקהילה עולה פער בתפיסה של מטרות ה" בית"מדברי העובדים ב

. אם לשיקום ואם להפניה לשירות מתאים בקהילה, העובדים רואים במקום פתח לשינוי בחיי הנער

לילה לבני מקלט ל,  כמקום ללינה בלבד"בית"האנשי השירותים רוצים לאפשר גם תפיסה של , לעומתם

מבלי לברור את המועמדים לפי אמת המידה של רצון להשתקם ולפי רמת הקושי , נוער הזקוקים לכך

  . וקשיי הסתגלות

  

  .ממצאים אלה מעלים את הצורך לבחון מחדש את הפערים בציפיות ולנסות ליישב סתירות אלה

  

  צוות העובדים 

ר התייחסו לגישה הדואלית בתפקוד הצוות בכל בני הנוע". בית"עלו קשיים בתפקודו של צוות ה, כאמור

עולות גם טענותיהם של , בהקשר זה. שנעה בין נוקשות למתירנות יתר, "בית"הקשור בעמידה בכללי ה
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קושי שנובע , חלק מאנשי השירותים באשר לקושי לקלוט בני נוער בעלי מאפיינים קשים במיוחד

  .אנשי הצוות להתמודד ִעמםמחוסר מיומנות מקצועית של , בין היתר, לדבריהם

  

יש להשקיע בהדרכה צמודה , כמו כן. לאור כל זאת עולה הצורך בגיוס קפדני של צוות קבוע מתאים

  .ובהשתלמות מתאימה

  

  בני נוער  קבוצות שונות של הבדלים בין

. יםכגון בני נוער ערבים ובני נוער בוגר , מאפייני מצוקה קשים יותרותקבוצות בעל-תתשוהות " בית"ב

ההבדלים בין הקבוצות מצביעים על הצורך בחשיבה ותכנון מענים הולמים לכל קבוצה לאחר עזיבת 

  ". בית"ה

  

  צורך במידע על שירותים בקהילה

ניידות : מצבם של בני הנוער בעת ביצוע הריאיון בעייתי למדי, כפי שעולה מממצאי המחקר הנוכחי

מוד וסיכוי קלוש להשתלב בהן מחדש וניתוק ממסגרות נשירה ממסגרות לי, גבוהה בין מקומות מגורים

 למצבים ולקשיים "בית"אחוזים גבוהים ביותר מבני הנוער נקלעו ממועד יציאתם מה, בנוסף. עבודה

הדורשים , ניסיונות התאבדות וָקרבנּות של אלימות פיזית, כגון מצבים רגשיים קשים, חריפים ביותר

  .יש אינם מטופלים כיום בשירותיםמעל לשל, עם זאת. טיפול אינטנסיבי

  

שכן מלכתחילה הם הוגדרו במצבי , "בית"אין זו עדות להחמרה במצבם של בני הנוער לאחר ששהו ב

הכמיהה שביטאו רבים מבני הנוער לקבל יש להביא בחשבון את , אולם. סיכון ומצוקה רבים, ניתוק

ווחו שהיו זקוקים לעזרה ולא ידעו למי מעל למחצית די, כאמור. ואף לשוב למסגרת נורמטיבית, עזרה

בצד צורך , ניתן לראות מוטיבציה גבוהה, כמו כן. לפנות ואחוז דומה דיווחו שהם זקוקים לעזרה כיום

  .לחזור ללימודים בקרב בני נוער שנשרו, בעזרה

  

. הממצאים אלה מעלים את הצורך לצייד את בני הנוער במידע לגבי השירותים העומדים לרשותם בקהיל

ואף באמצעות ביקורים של , ניתן לעשות זאת באמצעות דפי מידע על דרכי גישה לשירותים ותיאורם

. מפעם לפעם כדי להכיר את בני הנוער ולספק להם מידע על השירות שלהם" בית"אנשי השירותים ב

כי לאחר ביצוע המחקר הנוכחי עלה " בית"ב ורכזת ה"שמשיחה שנערכה עם מנהלת סחל, כדאי לציין

שמקבלת ביטוי בפעילויות הערב " בית"בימים אלה ישנה התייחסות לצורך במתן מידע במסגרת ה

  .הנערכות במסגרתו

  

  לטווח הארוך" בית"תרומת ה

מקום "אתנחתא ו("בדוח זה שזרנו ממצאים ממחקרי ההערכה של מודלים שונים של קורת גג זמנית 

מחקרים אלה הראו שעל אף שבני הנוער הביעו . והראנו דמיון רב לממצאי המחקר הנוכחי, ")אחר

בני הנוער , צוות העובדים, התנאים הפיזיים(שביעות רצון רבה מהיבטים שונים בשהות במקומות אלה 

ובכלל זה מקום מגורים , לא תמיד מצליחים למצוא להם מענים לטווח ארוך בקהילה, בפועל, )במקום



  xii

וא מגורים הולמים עלה בצורה בולטת בממצאי הקושי למצ. ושירותים קהילתיים להמשך טיפול

  .וניתן היה למצוא עדויות לכך גם בממצאי המחקר הנוכחי, "אתנחתא"ו" מקום אחר"ההערכה של 

  

ציפייה שהוגדרה גם כאחת (בפרט " בית"ב בכלל ולגבי ה"לגבי סחל, עלתה הציפייה, במסגרת המחקר

בני הנוער בהפחתת הנתק ובשילובם מחדש שאלו יתרמו לרווחתם העתידית של , ")בית"ממטרות ה

כשני (חלק לא מבוטל מבני הנוער , אמנם. ואף בדאגה לסידור מגורים קבוע, בשירותים נוספים בקהילה

עולה תהייה לגבי , לאור הקשיים וחומרת מצבם, אולם, טופלו בשירותים בעת הריאיון) שלישים

 האם השירותים מתאימים לבני נוער אלה והאם :בשני מובנים, זאת. האפקטיביות של עבודת השירותים

ממצאי המחקר מצביעים על החשיבות שביצירת קשר . שירותים אלה אכן מצליחים לתרום להם

ב שיאפשר היכרות מעמיקה יותר עם בני הנוער מתוך רצון "משמעותי יותר בין השירותים לבין סחל

  .לספק להם מענים

  

, "בית"שנקבעת לבני הנוער ב, וא מימוש התכנית הטיפוליתנושא נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת ה

מתוכננת בקפידה תכנית " בית"הממצאים מצביעים על כך שעל אף שבעת שהותם ב. לאחר יציאתם

תכנית זו לעתים אינה ,  בפועל-של השירות הקולט ושל הנער , ב" תוך שילוב של סחל-טיפולית בעבורם 

שירותים המטפלים בבני הנוער והעובדה שהפניה לשירותים אינה אל מול העומס ב. מתממשת לאורך זמן

  .נוצר מצב שבני הנוער חוזרים לעתים במהרה למצב של נתק, מבטיחה כי הנער אכן יגיע ויתמיד בשירות

  

אחר ) לפחות בטווח קצר(ממצאים אלה מעלים את הצורך בבעל תפקיד בקהילה שיהיה אחראי על מעקב 

היה . על מנת לוודא שהתכנית אכן מתבצעת וכי הנער מקבל טיפול כמתוכנן" יתב"בני הנוער היוצאים מה

או מקלט אחר " בית"לפני שצוות ה, עליו למצוא דרך אחרת לחבר אותו עם השירותים בקהילה, ולא

  .יפגשו אותו שוב בין כתליו

  

לשיפור תפקודו ב ונעשה בהם שימוש "הממצאים המובאים בדוח זה הוצגו בפני ועדת ההיגוי ואנשי סחל

  .והקשר בינו לבין שירותים נוספים ביישוב" בית"של ה
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  1

  מבוא. א
  

  ב"פרויקט סחל. 1
 הוקם בחיפה כדי -) סיוע חירום לבני נוער(ב " סחל-המרכז המשולב לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה 

 הפרויקט מבוססת הפעלת. לספק מענים משלימים קצרי טווח למתבגרים במצבי סיכון וסכנה בקהילה

  . התערבות בשעת משבר והתערבות בקהילה, זמניות, זמינות, ִמידיות: והם, על מספר עקרונות מנחים

  

מצבי ניתוק ועזובה :  הנמצאים על רצף מצבים18-12 גילאי 7ב היא בני נוער"אוכלוסיית היעד של סחל

פעמית מהבית -בריחה חד: כגון(שוני מצבי ניתוק רא, )מגורשים או בורחים מהבית, כגון דרי רחוב(קשים 

  .ומצבי סיכון) והיעדרות מלימודים

  

  ; "ניידת ילדי הלילה "- מרחב איתור. 1: הפרויקט כולל ארבע יחידות מרכזיות לטיפול בשעת משבר

" מרחב", "הזירה המתווכת "-מרחב יומי פעיל . 3; )"בית"להלן ה(בית ברחוב חיים  - מרחב קורת הגג. 2

  . דירות המשך בקהילה. 4 ;ר"או מית

  

  : לכל אחת מיחידות ההתערבות הפועלות במסגרת הפרויקט מטרות מוגדרות

 מכוונת לסייע לבני נוער חסרי קורת גג או לבני נוער השוהים ברחוב שעות רבות ניידת ילדי הלילה 

. חברתית-הם אף לוקחים חלק בפעילות אנטי, לעתים. ניידּות ומשבר, ונמצאים במצבי סיכון וסכנה

, כגון מזון ולבוש, מתן מענה מידי לצרכים בסיסיים, המטרות של הניידת הן איתור פעיל ויישוג

ובני נוער במשבר למרחב היומי הפעיל " בית"הפניית בני נוער חסרי קורת גג ל, התערבות בשעת משבר

 גם באיסוף מידע עוסקת הניידת, בנוסף. ותיווך בין בני הנוער לשירותים נוספים בקהילה) ר"מית(

  . ומיפוי הבעיות הקיימות אצל בני הנוער ומעקב לאורך זמן

 נועד לשמש כתובת נגישה לשהות זמנית לבני נוער שמסיבה כלשהי אינם יכולים או רוצים "בית"ה 

הם מנותקים ממסגרות נורמטיביות כגון לימודים ועבודה ולעתים הם חסרי , לעתים. להיות בביתם

או בינם לבין שירותים / משמש גורם מתווך בין בני הנוער לבין משפחותיהם ו"בית"ה, בנוסף. קורת גג

  . בקהילה ומכּוון למצוא בעבורם מענים לטווח ארוך בקהילה

נועדה , )ר"להלן מית" (המרחב"ב "או כפי שהיא מכונה בפי עובדי סחל, ר" מית-" הזירה המתווכת" 

ר הוא מרכז יום המספק מגוון "מית. תים בקהילהלשמש גורם מתווך בין בני הנוער לבין השירו

הוא מכוון . מרחב למידה וכדומה, סדנאות מוסיקה, עבודות מלאכה, ספורט: פעילויות לבני נוער

, לכללי התנהגות בתוך מסגרת ולעשייה, ליצור אצל בני נוער מנותקים מחויבות לתכנית אישית

ידי השירותים או שפונים מיוזמתם ולבני -ים עלר מיועד לבני נוער המופנ"מית. שמטרתה לקדם אותם

ר הוא זמני ונועד להכינם לקליטה במסגרות "הטיפול במית". בית ברחוב חיים"נוער ששוהים ב

  . ר מהווה גם מקור תמיכה וסיוע זמני לבני נוער המצויים במצוקה ובמשבר"מית. בקהילה

                                                   
כאשר יש הפרדה בין . אך הכוונה היא לשני המינים, בדוח הנוכחי ייעשה שימוש בלשון זכר, מטעמי נוחות 7

  .ייאמר הדבר במפורש, המינים
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עד ,  למסגרת טיפולית לזמן מוגבל מטרתן לשמש מענה לבני נוער הזקוקיםדירות ההמשך בקהילה 

  . ולספק תמיכה וסיוע לשילובם המלא בקהילה, שיימצא פתרון מתאים לצורכיהם

  

" מקום אחר"כגון , עד כה היה ניסיון להפעיל בנפרד חלק מיחידות ההתערבות המוצעות בפרויקט

הייחודיות של . ם בארץופעילות הניידות ביישובים שוני, כמקלטים לבני נוער חסרי קורת גג" אתנחתא"ו

כל . ב היא בשאיפה לספק טיפול ברצף של ארבע יחידות ההתערבות ולהפעילן כמערך אחד"פרויקט סחל

. ניהןפעולה ביהשיתוף על והיחידות השונות נהלת הפרויקט מפקחת על ומ ,ידי רכז-על יחידה מנוהלת

לעבור בין היחידות בהתאם תקשורת פתוחה ורציפה בין היחידות מאפשרת למתבגרים ההנחה היא ש

  .שיתוף פעולה בטיפול תאפשרמכן ו, לצורכיהם

  

בהשוואה למענים הקיימים להתערבות קצרת טווח בשעת , ב"היבט נוסף המייחד את פרויקט סחל

הפרויקט הוקם ומופעל בחסות . הנו שילובו כרכיב משלים במערך השירותים העירוני הקיים, משבר

, בנוסף למערך השירותים העירוני. ים ממערך השירותים העירוניים לנוערועדת היגוי בהשתתפות נציג

היות . מתקיים לובי ציבורי של מתנדבים מהקהילה התומכים בפרויקט מבחינה כלכלית וחברתית

יש , נפרד ממכלול השירותים הקיימים לבני נוער בעיר-שהפרויקט על רכיביו השונים מהווה חלק בלתי

  . מוש וניצול טוב יותר של מענים אלה לטובת בני הנוערציפייה שהוא יאפשר שי

  

כיוון שלראשונה מדובר בפרויקט המשלב את יחידות ההתערבות ומעוגן כחלק ממערך השירותים 

  . עלה הצורך ללוות אותו במחקר הערכה, העירוני לבני נוער

  

  "בית ברחוב חיים"ה. 2
וכן לשמש גורם , ישה לשהות זמנית של בני נוערהיא לשמש כתובת נג" בית ברחוב חיים"מטרת ה, כאמור

  . או לשירותים בקהילה/מתווך בין בני הנוער למשפחותיהם ו

  

הקומה הראשונה . הוא כולל מבנה בין ארבע קומות. ממוקם בשכונת הדר בחיפה" בית ברחוב חיים"ה

, יא חלל ציבוריהקומה השנייה ה. והעובדת הסוציאלית" בית"כוללת חדר ישיבות ומשרדים של רכז ה

שתי הקומות העליונות . ספרים וחוברות, פינת אוכל ופינת ישיבה עם טלוויזיה, מטבח, סלון: הכולל

  .כוללות חדרי מגורים ולינה לבנים ולבנות בנפרד

  

   אוכלוסיית היעד 2.1

של  הנמצאים במצבים שונים על רצף 18-12כוללת מתבגרים ומתבגרות בני " בית"אוכלוסיית היעד של ה

  . מצבי ניתוק ראשוני ומצבי סיכון, מצבי ניתוק ועזובה קשים

  

מרכז הבינתחומי לחקר מדיניות "המובא בדוח של ה, "בית ברחוב חיים"ממידע על דפוסי הפעילות של ה

עולה כי לא כל בני הנוער הנמצאים על רצף המצבים , )טרם פורסם, זסלבסקי" (וטיפול בילדים ובנוער

בראש . ישנם תנאי קליטה מסוימים, כלומר. "בית"תקבלים אל בין כותלי השצוינו לעיל אכן מ

, בנוסף. ולבצע שינוי משמעותי באורח חייהם" בית" לשהות בהרוציםמתקבלים רק בני נוער , ובראשונה
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או בני נוער , כגון אונס או דקירה, דיווחו שאינם מקבלים בני נוער שביצעו עֵברות קשות" בית"עובדי ה

אין דרכים וכלים להתמודד עם " בית"משום שלצוות ה, זאת. ר שכלי או הפרעה פסיכוטית חריפהעם פיגו

  . בני נוער כאלה הזקוקים להשגחה מיוחדת

  

קשורים במידת ההתאמה שלו לבני הנוער הנמצאים " בית"שיקולים נוספים בהחלטה האם לקלוט נער ל

לא , וער אלימים עם דפוסי עבריינות קשיםמאוכלס בבני נ" בית"בזמן שה, לדוגמה. שם באותו זמן

  ).  טרם פורסם, זסלבסקי(תתקבל נערה צעירה שנאנסה 

  

  "בית" תהליך הקליטה ב2.2

" בית"קליטת הנער ב. מופנים מאחד השירותים או מגיעים באופן עצמאי" בית"בני הנוער הנקלטים ב

עם הכניסה . תיו וכללי ההתנהגות בומטרו, "בית"והסבר על ה) לצורך אינטייק(כוללת קבלת מידע עליו 

רוב הזמן " בית"בתקופה זו הם נמצאים ב. בת שלושה ימים" תקופת קלט"בני הנוער עוברים , "בית"ל

. יציאה לעבודה או פגישה טיפולית, ר"כמו פעילות יומית במית, ויוצאים ממנו רק למטרות מוגדרות

הכרה של כללי ההתנהגות בו ותאפשר ול" בית"הרעיון הוא שתקופת הקלט תשמש להתאקלמות ב

  ". בית"היכרות הדדית בין הנער לעובדי ה

  

ולאחר " בית"במהלך תקופת הקלט מתחיל תהליך של בניית תכנית אישית לפעילות הנער בעת שהותו ב

או " בית"ואיש השירות שהפנה את הנער ל" בית"צוות ה, בתכנית זו מעורבים הנער". בית"יציאתו מה

התכנית האישית מהווה חלק מחוזה אישי שמקבלים כל בני . שאליו מיועד הנער להגיעאיש השירות 

בני . וכללי ההתנהגות בו" בית"הכולל גם חלק כללי סטנדרטי בנוגע למטרות ה, "בית"הנוער הנקלטים ב

הנוער חותמים על החוזה ומתחייבים בכך לשמור על כללי המקום ולקחת חלק פעיל בביצוע התכנית 

  . שנבנתה בעבורםהאישית

  

  " בית" כללי ההתנהגות ב2.3

קווים "המכונים , "בית"ישנם איסורים מסוימים ב. מותנית בשמירה על כללי המקום" בית"השהות ב

הכנסת נשק חם או קר , אלימות פיזית ומילולית: ובהם, שהעֵברה עליהם תגרור סילוק מידי, "אדומים

" בית"וגרימת נזק לרכוש ה" בית"קיום יחסי מין בתוך ה, שימוש בסמים ואלכוהול, לבית או שימוש בו

אלו הקווים : "שאיסורים אלה ואזהרה לגביהם אף מצוינים בחוזה האישי, כדאי לציין. או לרכוש דייריו

גם כשבני נוער , בפועל."  לפיכך מומלץ לשננם-שמעבר על אחד מהם לא יאפשר את המשך שהייתך ִעמנו 

כגון הכנסת , "בית"נו טווח של סנקציות נוספות שאפשר להטיל לפני גירוש מהעוברים על כללים אלה יש

  ).טרם פורסם, זסלבסקי ("בית"הנער לתקופת קלט נוספת עם פיקוח הדוק יותר ואיסור לצאת מה

  

  "בית" סדר היום ב2.4

והרגלים כוללת סדר יום קבוע ומובנה שנועד להקנות לבני הנוער נורמות התנהגותיות " בית"הפעילות ב

 - 6:45: סדר היום הוא. שיעזרו להם להשתלב מחדש בקהילה או בשירות שאליו הם מיועדים, יומיומיים

;  שיחת בוקר- 7:45;  ארוחת בוקר- 7:15;  תורנויות בוקר- 7:00; סידור המיטות והחדרים, השכמה

;  ארוחת צהריים– 13:30; )עבודה וכדומה, ר"מית( פעילות בהתאם לתכנית האישית - 13:30-8:15
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  ;  ארוחת ערב- 19:00; "ארבע וחצי" שיחת - 16:30;  השכמה- 16:00;  מנוחת צהרים- 14:00

והכנה ) מחשב, טלוויזיה( כיבוי המכשירים החשמליים - 22:30;  זמן פנוי- 20:45;  שיחת קבוצה- 20:00

  .  כיבוי אורות- 23:30;  כניסה לחדרים- 23:00; לשינה

  

שיחת הבוקר משמשת להם במה . ניתן לראות שבני הנוער משתתפים בשיחות רבותמתוך סדר היום 

שנערכת לאחר שובם של " ארבע וחצי"שיחת . קשיים ובעיות שעלו במשך הערב הקודם, לדיון בנושאים

הפעילות , סדר היום הצפוי: "בית"בני הנוער מפעילות הבוקר שלהם כוללת עדכון על המתרחש ב

שיחת הקבוצה כוללת פעילות סביב , בשעות הערב. ב ובני נוער חדשים שנקלטוהמתוכננת לשעות הער

הנושאים יכולים . ציורים וכרטיסיות, המפגש כולל פעילות חווייתית עם שימוש במשחקים. נושא מובנה

או נושאים כלליים יותר , כגון תופעת גניבות, "בית"לכלול התייחסות לאירועים המתרחשים ב

  . כגון יחסים בין המינים, הנוערהמעסיקים את בני 

  

  מטרות המחקר . 3
את המערך הארגוני הייחודי לפרויקט ואת מקומו , ההערכה בחנה את ההיבטים החדשניים של הפרויקט

  : היא התמקדה בסוגיות האלה. במערך השירותים בקהילה

ידי -א אותרו עלאו של/ב משרת בני נוער שאינם פונים לשירותים אחרים ו"באיזו מידה פרויקט סחל 

ובכלל זה רקע , ב"חשוב היה לבחון את מאפייני האוכלוסייה המגיעה לסחל, בהקשר זה. השירותים

דפוסי עיסוק יומיומי ומצב בני הנוער בהיבטים מרכזיים , תחושה של רווחה כללית, אישי ומשפחתי

, ים של פעילות פנאידפוס, יחסים עם חברים, יחסים עם הורים: כגון, המאפיינים את גיל ההתבגרות

חשוב היה לבדוק את מידת ההתאמה , כמו כן. חברתיות ואיתור צרכים-מעורבות בהתנהגויות אנטי

  .של אוכלוסייה זו להגדרה של אוכלוסיית היעד של הפרויקט

בהקשר זה עלה צורך לבדוק בין היתר האם צוות . ב מאופיין במידיות ובזמינות"המענה של סחל 

ובמה הזמינות הזו , ידי בני הנוער שעושים שימוש בשירות זה כזמין-ו ונתפס עלב תופס את עצמ"סחל

כלומר מצליחה לצמצם תהליכים ביורוקרטיים לטובת , האם ההתערבות אכן מידית; באה לידי ביטוי

האם הניידת מצליחה לאתר בני נוער בתחילה של תהליך ; מענה מידי המותאם לצורכי בני הנוער

  .החרפה של מצב סיכון או טרם תהידרדרו

הזירה ", "בית"ה, ניידת(ייחודיות הפרויקט טמונה ברצף ובשילוב בין מרחבי התערבות שונים  

מודלים שונים של קורת , ניידת(שלפחות בחלקם היו קיימים באופן נפרד , )ודירות ההמשך" המתווכת

עית של שילוב היחידות אחת המטרות של המחקר הייתה לבחון את המשמעות המקצו, על כן). גג זמני

, אופן ההפעלה שלה, את המענים הניתנים בכל יחידה; בפרויקט אחד והמערך הארגוני של הפרויקט

טיב הרצף , מסופקים-את הצרכים הבלתי; המשאבים הפיזיים והאנושיים העומדים לרשות היחידות

לת מספר שירותים חשוב היה לבחון את התרומה הייחודית של הפע, בנוסף. והתיאום בין המענים

  . לעומת הפעלת השירותים בנפרד, בהנהלה משותפת

ומטרתה לספק פתרון זמני ולתווך בין בני הנוער , ב היא קצרת טווח"ההתערבות המוצעת בסחל 

בהקשר זה עלה הצורך לבדוק את תהליך . לשירותים בקהילה לצורך המשך טיפול ולהסדרי דיור קבע

  . כמו גם את תוצאות ההתערבות, ר שהופנו לשירותיםהתיווך ואת המעקב אחר בני הנוע
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ומהווה שירות משלים ונוסף למערך , ב הוא שירות המעוגן במערך השירותים הקיים בעיר"סחל 

חשוב היה לעמוד על מידת הטמעת השירות במערכת השירותים והמידה שבה , על כן. השירותים הזה

  . המענים אכן מהווים השלמה לשירותים הקיימים

  

  :לאור כל זאת נקבעו למחקר מספר מטרות

  ;ב"לאפיין את האוכלוסייה המגיעה לסחל 

  ; לבחון את ההפעלה של יחידות ההתערבות הכלולות בפרויקט 

 ;תוך שימת דגש על הרצף והתיאום בין היחידות השונות, לבחון את המערך הארגוני של הפרויקט 
 ;ביעות רצונם מהשירותוכן ש, לבדוק את תוצאות הפרויקט מבחינת בני הנוער 
הן מבחינת יכולתו להביא , לבחון את אופן השתלבות הפרויקט במערך השירותים לבני הנוער בעיר 

והן מבחינת האופן שבו נתפס , לשילובם המוצלח של בני הנוער בשירותים בעיר ולהתגבר על ניתוק

  . ב כחלק ממערך השירותים לבני נוער בעיר"סחל

  

ב "ערכת תוצאות ההתערבות בקרב בני הנוער ובאופן שילוב פרויקט סחלהדוח הנוכחי מתמקד בה

במקביל . ב"בסחל" בית"באמצעות מעקב אחר בני נוער שטופלו ב, במערך השירותים העירוני ובקהילה

נערך מחקר במרכז הבינתחומי ללימודי ילדים ונוער באוניברסיטת תל אביב לגבי מאפייני האוכלוסייה 

וממצאיו מובאים , כי הפעולה של יחידות ההתערבות והמערך הארגוני של התכניתדר, ב"המגיעה לסחל

  ).טרם פורסם, זסלבסקי(בדוח המרכז הבינתחומי 

  

- חלק ממצאי המחקר הנוכחי יושוו לממצאים רלוונטיים ממחקרי הערכה שנערכו בשנים האחרונות על

פלד , שפירו; 1996, פלד שפירו" (אתנחתא"ו" מקום אחר"בעבור " הפורום לנושאי ילדים ונוער"ידי 

  ).1999, ודקל

  : בדוח זה כולל מידע מפורט במספר תחומים

העיסוק העיקרי של הנער או הנערה בעת , מקום השהות: ב"מצבם של בני הנוער שטופלו בסחל 

  . תחושה של הרווחה כללית ותכניות לעתיד, התנהגות סיכון, מצב לימודי, המעקב

של היבטים שונים הקשורים לשירות ושביעות הרצון שלהם " בית" שטופלו בהערכה שנתנו בני הנוער 

המידה שהיו בקשר עם הניידת , "בית"יחס הצוות ואיכות הטיפול שהם קיבלו ב: מהיבטים אלה

  . התאמת השירותים לצורכיהם וכדומה, התנאים פיזיים, ר"ומית

צב בני הנוער ועל חיפוש פתרון והשפעותיו על שיפור מ" בית ברחוב חיים"הערכה של תרומות ה 

 .לבעיותיהם
ובכלל זה יצירת קשר של הנער או הנערה עם השירותים בעיר , המשך הטיפול בבני הנוער בקהילה 

  . או מעקב לאחר העזיבה/והמשך טיפול ו, שאליהם הופנו לשם המשך טיפול

לשירותים ב מהווה השלמה "המידה שסחל, כלומר, ב במערך השירותים בעיר"השתלבות סחל 

הערכה של התרומה הייחודית של . ב"קיימים ומידת התיאום בין השירותים השונים לבין סחל

לרווחתם ,  מערך אחד וניהול משותףב כפרויקט המשלב מספר מרחבי פעולה והתערבות תחת"סחל

 . ב"של בני נוער בסיכון לעומת המצב לפני קיומו של סחל
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  סקירת ספרות. ב
  

הוקם כדי לתת " בית ברחוב חיים"ה, כאמור). shelter(סקת בבני נוער חסרי קורת גג סקירת ספרות זו עו

תחת קטגוריה זו . מענה ולשמש כתובת נגישה לבני נוער חסרי קורת גג במצבי ניתוק ועזובה קשים

ו הטיפול באוכלוסיית יעד ייחודית ז. נכללים בני נוער דרי רחוב ובני נוער שגורשו מהבית או שברחו ממנו

ולבחון את השירותים , על מאפייניה והגדרותיה, העלתה צורך להכיר את התופעה" בית"במסגרת ה

  . השונים הקיימים ותרומתם הייחודית לבני נוער אלה

  

בני הנוער ללא קורת גג ובני נוער הבורחים מהבית נחשבים לאחת הקבוצות הנזקקות והפגיעות ביותר 

 שכלל אוכלוסייה זו בין שש קבוצות בני הנוער Child Trendsהדוח של פי -כך על, בקרב בני הנוער בסיכון

סקירה זו תבחן את ההגדרות השונות ). Wertheimer, Croan & Jager, forthcoming (8הפגיעות ביותר

את סוגי , וכן, היקף התופעה וחוויית החיים ברחוב, הסיבות לקיומה, שניתנו לתופעה ומאפייניה בספרות

  .את דפוסי השימוש בהם ואת תרומותיהם לבני הנוער, מים לאוכלוסייה זוהמענים הקיי

  

  הגדרת התופעה ומאפייניה. 1
רומנטיזציה של הבריחה מהבית גרמה לתפיסתה ". מרד נעורים"בריחה מהבית נתפסה בעבר כביטוי של 

 שברחו דוגמה לכך היא תיאור בני נוער. כמעשה הרואי והרפתקני המסמל חופש ממגבלות ועצמאות

, מאוחר יותר). Shalala, 1999; S.A.M, 1992(מבתיהם בשנות השישים כדי להצטרף לתנועות המחאה 

של קשיי גיל ההתבגרות או של התנהגות , נתפסה התופעה כסימפטום של בעיות נפשיות של הבורחים

, פלד(פחות נתפסת תופעה זו כבעיה חברתית המשקפת ליקויים בתפקודן של מש, כיום. עבריינית סוטה

  ).1996, שפירו ופרומר

  

מחקרים . הקושי בהגדרה ברורה לתופעה נובע מהשונות הגדולה במצבם של בני הנוער ללא קורת גג

פעמית או - האם היא חד-שכיחות התופעה : תוך דירוג חומרת הבעיה, שונים ניסו למפות את התופעה

 ברח או הושלך -ות למצבו הנוכחי של הנער סיב; משך הזמן שבני הנוער נמצאים ללא קורת גג; כרונית

  .מביתו

  

". מגורשים"ו" בורחים", "חסרי בית: "הספרות מבחינה בין קבוצות של בני נוער הנמצאים מחוץ לבית

לדוגמה מציינים שלוש ) Kurtz, Jarvis and Kurtz) 1991. אך הן לא זהות, אוכלוסיות אלה אמנם חופפות

 :קבוצות
 Runaway Homeless( לפחות לילה אחד מחוץ לבית בלי ידיעת הוריהם ואישורם בני נוער שברחו ושהו .1

Youths (-ופעילותם מאופיינת יותר כסוג של ,  בני נוער אלה נמצאים בדרך כלל בקשר עם הוריהם

 ).Acting out(התרסה 

                                                   
בני נוער נושרים ממסגרות , נתמכי סעד צעירים, לו גם בני נוער עצורים או בנים להורים עצוריםשש הקבוצות כל 8

  .לימודיות וילדים העוזבים מסגרות אומנה
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ם מחוץ גירשו אותם או נעלו אות, כלומר שהוריהם עודדו אותם לעזוב, מבתיהם" הושלכו"בני נוער ש .2

 .  הקשר של בני נוער אלה עם הוריהם מצומצם ביותר או כלל לא קיים-) Thrown Away Youths(לבית 
בני נוער עצמאיים שעזבו את ביתם ומרגישים שאין להם בית לחזור אליו עקב עימותים שלא ניתן  .3

 וקשר עם  בני נוער אלה בדרך כלל איבדו כל מגע-) Independent Youth(לפתור עם משפחותיהם 

 .המשפחה
  

המתוארים אצל , Brennen- וJones, Shareוביניהם , דוגמה אחרת היא ההבחנה שעורכים חוקרים שונים

Zide and Cherry) 1992:(  

אף שיכולים להיות רכיבים שליליים או בעייתיים -על: )Running to (בני נוער הבורחים למקום מסוים .1

כלומר הם אינם , "רכים" בני נוער אלה נחשבים לבורחים ,בקהילה או במשפחה, בתפקודם בבית ספר

אלא מתוך הרפתקנות ואמונה בקיומו של עולם מרגש ומתגמל יותר מחוץ , עוזבים עקב בעיות קשות

בדרך כלל בני נוער אלה באים ממשפחות תומכות המקבלות אותם חזרה הביתה לאחר שנואשו . לבית

  . מהחיים ברחוב

בדרך כלל בני נוער אלה חווים קונפליקטים : )Running away from (ם מסויםבני נוער הבורחים ממקו .2

: כגון, הם בורחים ממצבים פתולוגיים במשפחה. ותחושת ניכור בקשרי המשפחות שלהם

נסיבות אלה הופכות לעתים . מינית או נפשית ובעיות כלכליות קשות, התעללות פיזית, אלכוהוליזם

בשל הסיכון הפוטנציאלי והנזק שעלול להיגרם להם או שכבר נגרם את הבריחה להחלטה רציונאלית 

  . להם בין כותלי ביתם

אלא לכאלה שאולצו בעל , הם אינם נחשבים לבורחים: )Thrown out ("שנזרקו מהבית"בני נוער  .3

, בדרך כלל אין להם רצון לשוב הביתה או ליצור קשר מחודש עם ההורים. כורחם לעזוב את בתיהם

קבוצה זו מאופיינת בהסתבכויות עם החוק ובהיסטוריה של התנהגויות . ון המשפחותוכך גם רצ

  . חברתיות-אגרסיביות ואנטי

  

Zide and Cherry) 1992 (בני נוער שמשפחותיהם זנחו : מגדירים קבוצה נוספת של בני נוער ללא קורת גג

ער אלה דיווחו על צפיפות רבה בני נו). Forsaken Youth(אותם בשל חוסר יכולתם לדאוג ולפרנס אותם 

על תחושה שהם לא רצויים ולא , וכן, ועל מצב כלכלי קשה עד קשה מאוד) חמש נפשות או יותר(בבית 

, שאופיינו באסרטיביות עד כדי אגרסיביות, בניגוד לקבוצה של בני הנוער שנזרקו מבתיהם. אהובים

זאת . קשרים עם בני נוער אחרים והתבודדותכגון קושי ביצירת , קבוצה זו מתאפיינת בקשיים ייחודיים

 .אחוזים נמוכים מהם צורכים סמים או הסתבכו עם מערכת החוק, ועוד
  

): System Youth" (בני נוער של המערכת"קבוצה נוספת של בני נוער ללא קורת גג שהוגדרה בספרות הם 

-תם בעיקר במסגרות חוץהם בילו את ילדו. אין להם כל קשר עם בני משפחותיהם מזה תקופה ארוכה

. ונהגו לברוח ממוסדות אלה וחזרה אליהם) מוסדות ציבוריים ובתי אומנה(ביתיות של מערכות רווחה 

  ).S.A.M, 1992(הם מעדיפים להישאר ברחובות , לאחר שנים רבות של מגורים במוסדות
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הבריחה מהבית , ןשכ, דרך נוספת לבחון את התופעה היא להתייחס למספר הפעמים שהנער ברח מהבית

נמצא שכרבע מבני הנוער . והמגורים ברחוב הם סוג של חוויה העשויה לחזור על עצמה מספר פעמים

 ,Dalton & Pakenham(שברחו מביתם מוצאים עצמם במצב זה למעלה מעשר פעמים במהלך התבגרותם 
2002.(  

  

Ziefert and Brown) 1991 (ים ונבדלים זה מזה בוותק ובניסיון טוענים כי בני נוער מחוסרי קורת גג שונ

פעמית לתופעה -התופעה של מחסור בקורת גג נמצאת על רצף שבין תופעה חד, כאמור. שצברו כדרי רחוב

, צעירים שבפעם הראשונה נותרים ללא קורת גג: Situationally Homelessהשלב הראשוני מכונה . כרונית

על אף שניתן לראותם למשך תקופה .  בני משפחהעקב עימותים אישיים עם, בדרך כלל למספר ימים

ובו נמצאים ,  Marginally Homelessשלב מתקדם יותר בתהליך הוא. הם שבים הביתה, קצרה במקלטים

חלקם משתמשים בסמים או באלכוהול וחלקם סובלים מבעיות . בני נוער שכבר היו חסרי קורת גג בעבר

דלדל והם נשענים על בני נוער אחרים חסרי קורת גג בשלב זה הקשר עם המשפחה הולך ומי. נפשיות

 -  Chronically/ Habitually Homeless -לשלב השלישי והאחרון . נחמה ועידוד, תמיכה, כמקור לעזרה

הם רגילים לגור ברחוב ועזיבתם את . מגיעים בני נוער שאינם מקבלים עזרה ונותרים ללא קורת הגג

  . ומעימותים קשים עם המשפחהמהתעללות קשה, הבית נובעת מהזנחה

  

ראוי לציין שהחוקרים מדגישים את החשיבות שבאיתור הנער בשלב מוקדם כדי שיזכה לעזרה ולטיפול 

בשני השלבים הראשונים ניתן לטפל בבני הנוער , לטענתם. משמעותי ביותר מבחינת יכולת השיקום שלו

ולהניב תוצאות משביעות רצון , גוריםכגון הכנסתם למסגרת טיפולית או למסגרת מ, בדרכים שונות

)Bronstein, 1996.(  

  

צעירים רבים נאלצים לעזוב . עימותים במשפחה מהווים סיבה עיקרית לעזיבת הבית, לפי הספרות

הנובעים לעתים קרובות מהתמכרות , מחוסר זמינות רגשית של ההורים או בשל חסר במיומנות הורית

מינית או רגשית במשפחה מהוות גם הן סיבות ,  התעללות פיזית.של אחד ההורים לסמים או לאלכוהול

מחקרים שונים מצביעים על שיעורים של . אף הן תולדות של תפקוד הורי לקוי, שכיחות לעזיבת הבית

 שהתעללות פיזית הייתה 40%-60% מהמקרים שהתעללות מינית הייתה סיבה לעזיבה ושל 17%-53%

בת הבית כוללות בין היתר נטייה מינית הומוסקסואלית של בני סיבות נוספות לעזי. סיבה לעזיבה

 ,Bronstein, 1996; Schaffner, 1988; Hammer( היריון לא מתוכנן ושימוש בסמים או באלכוהול 9,הנוער
Finkelhor & Sedlak, 2002  ;, 1999 NCH.(  

  

חלק מקיומו היומיומי של זהו , לעתים. מחסור בקורת גג לא תמיד נגרם עקב בריחה או עזיבה של הבית

שהוא חלק משושלת של חסרי קורת גג או שמשפחתו נקלעה למשבר כלכלי שאינו מאפשר מגורים , הנער

קטגוריה זו כוללת גם בני נוער שמאחוריהם היסטוריה ארוכה יותר של מעברים בין מסגרות . בבית

                                                   
מחקרים שנערכו בשלהי שנות השמונים דיווחו . קשה לאמוד את היקף התופעה בקרב בני נוער הומוסקסואליים 9

אשר זיהו עצמם כהומוסקסואליים , זור הוליווד הבורחים מבתיהםעל כחמישית מבני הנוער בניו יורק ובא
)S.A.M, 1992 .(דווח בספרות שבני נוער בעלי זהות מינית שונה יכולים להתקיים מיחסי מין , כמו כן

  דבר המקשה על האומדן, הומוסקסואליים
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ישנם גם בני .  גג לתקופה ארוכהבני נוער אלה נוטים להישאר חסרי קורת. ביתיות זמניות-מגורים חוץ

הם נאלצים לעזוב את , המסגרת שבה שהו כבר לא יכולה להכיל אותם, נוער שבהגיעם לגיל בוגר

  ).NCH, 1999(המסגרות ונפלטים לרחוב ללא פתרון מגורים עתידי 

  

  היקף התופעה .2
, בנוסף. ן הרחב שלהםבשל המגוו, בין היתר, יש קושי לאמוד את מספרם של בני הנוער חסרי קורת גג

ולכן אין כלל מידע לגבי , ברוב המחקרים נכללים בני נוער הבאים במגע עם השירותים הקהילתיים

, המגיעה לשירותים ייעודיים, "הנראית"רק לאוכלוסייה , אם כן, המידע הקיים מתייחס. האחרים

ניתן , בנוסף.  תחת חסותםהנותנים מענים כגון קורת גג זמנית ומתעדים את מספר בני הנוער שנקלטו

יש , עם זאת. בריחה או מעצר של בני נוער, לקבל מידע חלקי גם מדיווחי המשטרה על הודעות היעדרות

של התופעה " קצה הקרחון"חוקרים הטוענים כי המידע המתקבל ממקורות אלה משקף רק את 

)Sherman, 1992; Zide & Cherry, 1992 .(  

  

מספר בני הנוער ללא קורת גג בעולם כולו :  היקף רחב למַדי של התופעההספרות מראה, כאומדן מסויג

  , בברזיל מעריכים שיש כשבעה מיליון ילדים החיים ברחוב, לדוגמה, כך.  מיליון170-30מוערך בין 

מחקרים שונים בארצות הברית מדווחים שבין חצי מיליון למיליון ). S.A.M, 1992( מיליון 44- כ-ובהודו 

מחקר ). Thompson, Safyer & Polio, 2001( בורחים או נאלצים לעזוב את בתיהם במהלך כל שנה בני נוער

 מבתיהם או 18 מבני הנוער האמריקניים ברחו לפחות פעם אחת לפני גיל 12%-אחר מדווח על כך ש

משרד המשפטים האמריקני העריך כי בשנת ). (Garbarino & Garbarino, 1986ביתיות -ממסגרות חוץ

נתון ). Hammer, Finkelhor & Sedlak, 2002( מיליון בני נוער ברחו או הושלכו מבתיהם 1.7 כמעט 1999

 בני נוער הקבורים קבורה אלמונית כי הם אינם מזוהים ואיש לא שאל 5,000קשה אחר היא התופעה של 

רבע מיליון דרי רחוב מחקר שנערך באנגליה מעריך כי ישנם כ, לגבי אירופה). Sherman, 1992(על אודותם 

  ).www.youthinformation.com(צעירים 

  

גם בישראל קשה לאמוד את היקף התופעה מכיוון שלא נעשו מחקרים רבים ומקיפים , כמו בכל העולם

במחקר נמצא . נערך בשנות השבעים מחקר ראשוני לבדיקת היקף התופעה בארץ, למיטב ידיעתנו. בנושא

-מספר בני הנוער שנעדרו מבתיהם לפחות פעם אחת הגיע ל, 1969בשנת כי לפי רישומי משטרת ישראל 

הממצא מוטה כלפי מטה כי הוא כולל רק בני נוער שלגביהם דווח במשטרה על היעדרות , עם זאת. 1,247

  ).1969, אמיתי ואמיר, חובב(

  

, "במקום אחר" בני נוער ששהו 281ניסיון לאמוד את היקף התופעה בארץ נעשה גם במחקר שנערך בקרב 

ממצאי המחקר לגבי מספר בני הנוער . 1995-1993בין השנים , מקלט לנוער חסר קורת גג בתל אביב

, עם זאת. שנקלטו והתפוסה של המקלט מעידים על היקף רחב של התופעה יותר מכפי שצפו לפני פתיחתו

, שכן, ים ברחוביש לטענת החוקרים להבחין בין בריחה מבית ההורים לבין מחסור בקורת גג וחי

אך התופעה של חיים , הממצאים מראים שאמנם קיימת תופעה של בריחת בני נוער מבית הוריהם

רק כחמישית דיווחו ששהו . ובני הנוער עוברים בדרך כלל ישירות למקלט, ממושכים ברחוב אינה רחבה

, שפירו ופרומר, פלד(ע ברחוב לפני שהגיעו למקלט ורק נער אחד דיווח כי הרחוב הוא מקום מגוריו הקבו

1996.(  



  10

  מאפיינים דמוגרפיים של בני הנוער. 3
מאזורים שונים ברחבי המדינות וממצבים , בני נוער אלה באים מתרבויות אתניות שונות, פי הספרות-על

מחקרים שונים מצביעים על חלוקה שווה יחסית בין המינים , בנוסף. אקונומיים מגוונים-סוציו

)Sherman, 1992( ,במחקר שנערך בטורונטו בקנדה בקרב . אך גם על הבדל בחוויית השהות שלהם ברחוב

 בני נוער ללא קורת גג נמצא שבנות חוו יותר דיכאון ומחשבות אבדניות ושאחוזים גבוהים יותר מהן 390

ם מחקר על מרכזי בריאות לבני נוער דרי רחוב הראה כי לאחוזי). McCarthy & Hagan, 1992(עסקו בזנות 

גבוהים מהבנות שנבדקו נמצאו בעיות גינקולוגיות שונות הדורשות אבחון נוסף לשלילת מחלות מין 

)Sherman, 1992 .(לגבי . מחקרים מראים גם שבנות צורכות יותר שירותים ונמצאות יותר במקלטים

ם יותר מחקרים נוספים הראו כי הם עוסקי. הבנים נמצא כי הם בורחים מהבית למרחקים גדולים יותר

  ).S.A.M, 1992(ידי המשטרה -בגניבה וכי הם נעצרו יותר על

  

והגיל , 21 לגיל 12הנע בין גיל , הספרות העוסקת בבני נוער ללא קורת גג מתייחסת לטווח גילים רחב

 ומטה 15לס היו בני 'מחצית בני הנוער המטופלים במערכת שירותים בלוס אנג, כך. 16-14הממוצע הוא 

)Yates et al., 1991 .(דיווח לגבי בני הנוער -כדאי לציין שברוב המחקרים מדווח על אפשרות של תת, אולם

בטווח הגילים הבוגר , בנוסף. 18לאור הגבלת גיל המטופלים בשירותים לגיל , )18מעל גיל (הבוגרים יותר 

ר הם נוהגים ובקבוצות הגיל הנמוכות יות, יותר נראים פחות ניסיונות של בני משפחה וקרובים לאתרם

  ). S.A.M, 1992( או על בריחה תיותר להגיע ולדווח בתחנות המשטרה על היעדרו

  

-בחינה של הרקע המשפחתי של בני הנוער ללא קורת גג מעלה אחוזים גבוהים יותר של משפחות חד

ים בחן את העלייה בממדי התופעה של בריחה מהבית עם השינוי) Bronstein, 1996אצל  (Jencks. הוריות

תופעה זו הייתה פחות נפוצה במהלך שנות החמישים , לטענתו. הדמוגרפיים של משפחות בארצות הברית

התופעה , לטענתו. בין היתר בגלל החיים במשפחות גרעיניות עם תמיכה משפחתית רחבה, ולפני כן

של דורות " חמולתי"בשנים אלה הייתה נפוצה יותר בקרב בני נוער ממשפחות מרובות ילדים בעלות אופי 

תופעה זו נפוצה יותר בקרב ילדים יחידים במשפחות , כיום. שונים במשפחה החיים תחת קורת גג אחת

הם נקלעים , מאחר שכאשר הם אינם מוצאים מענה ותמיכה אצל ההורה היחיד שלהם, הוריות-חד

  ).Bronstein, 1996(למבוי סתום ונותרים ללא כתובת אחרת לפנייה 

  

  כון בקרב בני הנוער ברחובהתנהגויות סי. 4
. בעת שהותם מחוץ לבית נקלעים בני הנוער למצוקות רבות הנובעות ממחסור בכסף או במסגרת עבודה

. צעירים אלה אינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה עקב חוסר ניסיון תעסוקתי והשכלה מינימלית

פורמליות כמו מכירת -דמנות ולאבדרום אמריקה מדווחים על בני נוער דרי רחוב העובדים בעבודות מז

במצבים של מחסור בעבודות , עם זאת. שטיפת חלונות וסּבלּות, איסוף אשפה, סיגריות וממתקים

ככל . חוקית-אלימה ובלתי, שכאלה גובר הסיכון לניצול בני הנוער ולשידולם לעסוק בפעילות מסוכנת

: כגון, חוקיות-ם יותר בפעילויות בלתיכך הם עוסקי, שבני הנוער נמצאים זמן רב יותר ללא קורת גג

 ,S.A.M, 1992 Thompson, Safyer & Polio, 2001; Hammer(כדי לשרוד , פשיעה וסחר בסמים, זנות, גניבה
Finkelhor & Sedlak, 2002.(  
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חוקיות כדי לשרוד היא פועל יוצא של קשרים עם -ההחלטה לעסוק בפעילויות לא, במקרים רבים

החיים ברחוב יוצרים חברויות המהוות מקור לתמיכה , לעתים קרובות. מצב דומהקבוצות בני נוער ב

מלמדים את חבריהם מיומנויות של , בני הנוער מייעצים זה לזה. נפשית ואף אינסטרומנטלית, חברתית

, בהיעדר תמיכה וקשר עם הורה או מבוגר אחר, אולם. חיים ברחוב ועוזרים זה לזה מבחינה חומרית

קבוצת הגיל ולימוד מיומנויות ההישרדות של חיים ברחוב כוללות גם עידוד לנקוט התמיכה של 

הסחר במין ). Bao, Whitbeck & Hoyt, 2000(כחלק מהדרכים לקבל כסף ולשרוד , חוקיות-בפעילויות לא

כדי לשרוד נפוץ יותר בקרב בני נוער הנמצאים זמן רב יותר ברחוב ונמצאים בקשר עם בני נוער אחרים 

  ). S.A.M, 1992(סמים או הגנה , מקלט, בני הנוער מוכרים שירותי מין תמורת מזון. וסקים בזנותהע

  

כך בני הנוער מחליפים , וככל שעובר הזמן מחוץ לבית, החיפוש אחר מקום מגורים יוצר הווי חיים נוודי

אך עד מהרה , יםבני הנוער שוהים אצל חברים וקרוב, בשלבים הראשונים. יותר ויותר מקומות מגורים

,  שעות או ישנים בתחנות רכבת24יושבים במזללות הפתוחות , הם מבלים את הלילה בשיטוט ברחובות

  ).McCarthy & Hagan, 1992(בתחנות אוטובוס או בבתים נטושים 

  

יחסית לבני נוער אחרים בני , הספרות מראה כי מצבם הבריאותי של בני הנוער השוהים ברחוב גרוע

ואף מחלות , זיהומים שונים, תזונה-תת:  נוער אלה סובלים לעתים קרובות מבעיות בריאותבני. גילם

נמצא כי השכיחות של מחלת האיידס בקרב בני נוער דרי רחוב הוא פי שניים עד פי עשרה , לדוגמה. מין

  ).;Sherman, 1992 S.A.M, 1992(מהשכיחות בקרב בני נוער אחרים בארצות הברית 

  

נערך מחקר בשלוש מרפאות ייחודיות לבני , של שירותי הבריאות ומאפייני הפונים אליהםלצורך בחינה 

המחקר בחן את המאפיינים ). Sherman, 1992(ארצות הברית , הנוער ללא קורת גג בסן פרנסיסקו

בריאות הנפש ושימוש בחומרים מסוכנים בקרב חסרי , מחלות מין, מצב בריאות כללי, הדמוגרפיים

המידע התקבל באמצעות שאלונים שמילאו אחיות . בהשוואה לכלל בני הנוער, 18-10ילאי קורת גג ג

כמו במחקרים . זומנו בני הנוער למרכז לבדיקה פיזית מלאה, לאחר מילוי השאלונים. ועובדי המרפאות

נתגלו אצל בני הנוער אלה סימפטומים רבים יותר של מחלות פיזיות ונפשיות מאשר בקרב , אחרים

, נמצא כי אחוזים גבוהים יותר של בני נוער דרי רחוב סובלים מאנמיה. וסיית הנוער הכלליתאוכל

  . מביניהם דיווחו שנפצעו באורח קשה בעברם30%-ו) Bהפטיטיס  (Bמצהבת מסוג , ממחלות מין שונות

  

ות אחוז גבוה מבני הנוער משתמשים בסמים ובעיקר צורכים אלכוהול כאמצעי לבריחה מהמציא, בנוסף

 מקלטים לבני נוער ברחבי ארצות 16-במחקר שנערך ב). Sherman, 1992(מאוזנת שבה הם חיים -הלא

  ). S.A.M, 1992( על צריכת סמים קבועה - 60%- על צריכת אלכוהול ו79%הברית דיווחו 

  

את נסיבות חייהם מגבירות . גם הוא קשה יחסית לבני נוער אחרים, מצב בריאות הנפש של בני נוער אלה

רבים מהם מבלים את ימיהם בפחד מחוסר . חרדות ודימוי עצמי נמוך, דיכאון: כמו, הנטייה לתופעות

ובכלל זה מוות , לחיים ברחוב עלולות להיות תוצאות הרות אסון. האיזון ומהסיכונים של החיים ברחוב

 ,NCH, 1999; Thompson, Safyer & Polio(יתר של סמים -רצח ואף נטילת מנת, מוקדם עקב התאבדות
2001; Yates et al., 1991.(  
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בדיקות : ריבוי בעיות הבריאות בקרב בני נוער אלה מעלה את הצורך שלהם בשירותי בריאות כוללניים

בני הנוער קיבלו טיפול רפואי רק במצבי חירום , בפועל. בדיקות מעבדה והערכה פסיכולוגית, רפואיות

 ההיית" ?איפה קיבלת בפעם האחרונה טיפול רפואי"שאלה התשובה השכיחה ביותר ל, ואכן. אמיתיים

  . ולא במרכזי בריאות או מניעה, "בבית חולים"

  

מתשובותיהן עלה פער עצום בין מצבם . מעניין לציין שהאחיות נשאלו על מצבו הנראה של הנער, בנוסף

 מהן דיווחו שבני 98.6%(הבריאותי של בני הנוער ובין דיווח האחיות בשלוש המרפאות בסן פרנסיסקו 

לממצא יש השלכות לגבי תופעת הפניות המועטות של בני הנוער לשירותי ). הנוער נראו בריאים למַדי

ויכולות להיחשף רק בבדיקות , "נראות לעין"הרבה מבעיות הבריאות של נוער זה אינן , שכן, הבריאות

  ).Sherman, 1992(מקיפות או בדיקות מעבדתיות 

  

  י נוער דרי רחוב השירותים לבנ. 5
שהמרכזיים ביניהם הם המקלטים לנוער , עומדים לרשות בני הנוער שירותים שונים, בעת שהותם ברחוב

, שירותים אלה מיועדים לבני נוער מנותקים). Drop-in Centers(ומרכזי נוער ) Shelter(חסר קורת גג 

 סוג נוסף הם שירותי היישוג .כולל דרי רחוב, הסובלים מבעיות קשות ושרויים במצוקה קיצונית

)Reaching out ( הכוללים עובדי נוער או מרכזי מידע ניידים המסיירים בזירות השונות ומעניקים לבני

  . ייעוץ ולעתים אף שירותים רפואיים, הנוער הנמצאים בהן שירותי מידע

  

   מקלטים5.1

המעניקים , מקלטים הקהילתייםשיטת ההתערבות העיקרית לטיפול בבני נוער דרי רחוב היא ה, כאמור

)  מיטות20בדרך כלל עד (והם מוגבלים במספר המיטות , 18-12המקלטים נועדו לבני . קורת גג לזמן קצר

, מטרת המקלטים הקהילתיים היא לתת עזרה ראשונה בסיסית של מזון.  יום15ובטווח שהות של עד 

וא דרכים להחזיר את בני הנוער מהרחוב ברובם נעשה ניסיון למצ, נוסף על אלה. מקום לינה ומקלחת

עזרה במציאת , מציאת מקום מגורים ארוך טווח, ידי הקניית מיומנויות חיים וכישורים חברתיים-על

אף נעשה ניסיון לגשר בין הנער , לעתים. או מתן תקציב סעד ממשלתי, עבודה או מסגרת לימודים

 ,Teare (10קיים במקלטים לדרי רחוב בוגריםמטרות אלה נותנות למקלטים ערך מוסף שלא . למשפחתו
Authier & Peterson, 1994.(  

  

. מחקרים שונים בוחנים את האפקטיביות של המענים בשירותים השונים לבני הנוער ללא קורת גג

בארצות , 18-10 המיועד לבני נוער בני Father Flanagan's Boys' Homeבמסגרת הערכת המקלט , לדוגמה

ואם באופן ספונטני בהזדמנות , אם באמצעות משחקי תפקיד, ישורים הנלמדים במקלטנבחנו כ, הברית

 תיקים של בני נוער נמצאו כי הם למדו בעיקר מיומנויות וכישורים חברתיים 100בבחינה של . המתאימה

                                                   
 לכאוטיים ובעייתיים לא אחת הטענות היא שבאזורים עירוניים גדולים הופכים המקלטים לדרי רחוב בוגרים 10

האוכלוסייה השוהה . שכן מטרת המקלטים הללו היא לתת מענה לצרכים בסיסיים ותּו לא, פחות מחיי הרחוב
כדי להתמודד עם החיים במקלטים . וכן בניסיונות התאבדות, בהם מאופיינת בבעיות אישיות ומשפחתיות קשות

, אישיות-המאופיין בפחות תגובות בין) sheleterization(" התמקלטות"נוצר בקרב השוהים בהם תהליך של 
  ).Teare, Authier & Peterson, 1994(והגברת הפסיביות והתלות באחרים , הזנחה של היגיינה אישית
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מברכות יומיומיות , כללי נימוס: שנועדו לשפר את הקשר הראשוני שלהם עם הסביבה שמחוץ למקלט

מאחר שלגבי רובם דווח על בעיות בקשר עם . ִציּות להוראות וקבלת ביקורת, מוסי שולחןועד לני

 Teare, Authier(ומרביתם אכן חוזרים הביתה , כישורים אלה חשובים בעבור החוזרים הביתה, מבוגרים
& Peterson, 1994.(  

  

". אתנחתא"ו" קום אחרמ"והמוכרים בהם הם , בארץ מופעלים מספר מקלטים לבני נוער חסרי קורת גג

וכן שירותים מקצועיים , )תזונה וטיפול רפואי, שירותי לינה(מקלטים אלו מספקים צרכים בסיסיים 

 כמפעל משותף 1993הוא מקלט זמני שנפתח בתל אביב בדצמבר " מקום אחר. "לייעוץ ולטיפול, לתמיכה

האגודה לפיתוח שירותי , )מצוקההעמותה למען נוער במצבי סיכון ו(ם "על, של משרד העבודה והרווחה

הגדירו אותו ככתובת זמנית לבני " מקום אחר"מקימי . ועיריית תל אביב) ל"שח(טיפול וחינוך לנוער 

תפקידו של המקום . נוער שמסיבה כלשהי אינם יכולים או אינם רוצים להיות בביתם והם חסרי קורת גג

לתווך בינם לבין משפחותיהם ובין , תארגנותלתת להם פסק זמן לה, למנוע הידרדרות של בני הנוער

עקב הצלחת . השירותים בקהילה ולעזור להם למצוא מסגרת חיים קבועה שתהלום את צורכיהם

  המשמש גם הוא מקלט לבני נוער בני , "אתנחתא "-הוקם מרכז נוסף בירושלים , התכנית בתל אביב

בכך שבני הנוער יכולים לפנות אליהם ייחודם של מקלטים אלה הוא .  השרויים במשבר עמוק19-12

  .  שעות ביממה24, ללא הפניית גורם טיפולי, מתוך בחירה אישית ומרצונם החופשי

  

. המקלטים נושאים לעתים אופי של שירות הניתן במסגרת מכלול של שירותים לאוכלוסייה נתונה

וכן את ,  מושא דוח זהב והוא"הפועל במסגרת סחל" בית ברחוב חיים"ניתן למנות את ה, בהקשר זה

היא " בית רשת"מטרתו המרכזית של . 1998-שהוקם ב, באשדוד" בית רשת"מרכז היום לנוער מנותק ב

ולהעניק להם , המנותקים ממסגרת לימודית או תעסוקתית כלשהי, 18-12לאתר ולקלוט בני נוער בני 

לאחר אבחון , בני הנוערמטרת המרכז היא לסייע בהשמת , בנוסף. מקום פיזי לשהּות במשך היום

זוהה הצורך גם בהקמה של מקלט , לאחר הפעלה בת שנתיים. במסגרות נורמטיביות בקהילה, והערכה

החשיבות בהקמת המקלט ". בית רשת"להשלמת המודל המלא של , לנוער חסר קורת גג השוהה במרכז

משפחות קלט חירום נבעה מכך שחלק מבני הנוער היו שוהים בשעות היום במרכז ובערב מופנים ל

היה בו חיסרון משמעותי כלפי בני הנוער שנאלצו , מעבר לעובדה שפתרון זה היה יקר ומסורבל. בקהילה

רעיון הקמת המקלט . ולחוות תחושות לא נוחות של בושה וחוסר שייכות, להיקלט במשפחה לא מוכרת

הוא הפחית את הניכור , לא היה כרוך בעלויות מרובות ומכיוון שהתשתית התבססה על מרכז היום

" בית רשת"המקלט ב. והתחושות השליליות שחשים הנערים בכניסה למשפחת קלט זרה ולא מוכרת

ומטרתו היא לתת מענה לבני נוער שנותרו ללא קורת גג עקב ִעמּות עם , קולט עד ארבעה בני נוער

סות לגשר בין הנער המטרה הטיפולית שלו היא להביא להרגעת המצב בתוך המשפחה או לנ. המשפחה

 ִמנהל -מתוך מסמך שהוציאה עיריית אשדוד (ביתי -בטרם ייאלצו להוציאו לסידור חוץ, למשפחתו

  ). הרווחה והחברה

  

  כדוגמת , בעולם קיימים גם מרכזי יום הנותנים שירותי לינה וטיפול גם לבני נוער מחוסרי קורת גג

  . שיתואר בהמשךCovenant House-ה
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  וער בסיכון  מרכזים לנ5.2

לא בהכרח , המיועדים לבני נוער מנותקים בכלל, )drop-in center(סוג נוסף של שירותים הוא המרכזים 

כגון יחידה של , הם גם מפעילים תכניות ונותנים מענים לבני נוער ללא קורת גג, עם זאת. חסרי קורת גג

וער יכולים להגיע אליהם ללא תכנון בני נ: המאפיין העיקרי של מרכזים אלה היא נגישותם הרבה. מקלט

הם פתוחים שעות ארוכות ונותנים סיוע ותמיכה באווירה של זמינות ונגישות שתעודד בני הנוער , מראש

לאומי מלמד שמענה כולל לצרכים של בני נוער אלה גורם להתפתחות -הניסיון הבין. לפנות אליהם

שירותים , תי ייעוץ והתערבות בשעת משברהמציעים שירו, מגוונים וגמישים, שירותים כוללניים

 בולטות למרכזים ותדוגמא. ואף הפנייה אליהם בעת הצורך, רפואיים ומידע על שירותים בקהילה

  The Door.11- וCovenant Houseהנותנים שירותים כוללניים הן בארצות הברית והן בדרום אמריקה הם 

  

   שירותי מניעה באמצעות פעולות יישוג5.3

 נוספים לבני נוער הם שירותי יישוג של עובדי נוער שיוצאים לרחוב ועוסקים בהסברה לצורך שירותים

עובדי נוער מסיירים בבארים , תאילנד ובאמריקה הלטינית, בבנגקוק. מניעה ובמתן טיפול רפואי

בסיאטל בארצות הברית . ובמקומות מפגש של בני נוער השוהים ברחוב ומספקים מידע על מניעת איידס

עזרה , דווח על תחנות בריאות ניידות המגיעות לזירות שבהן נמצאים בני הנוער ומגישים טיפול רפואי

כגון , במקומות אחרים ברחבי ארצות הברית). S.A.M, 1992(ראשונית ומידע על שירותי בריאות זמינים 

ידע על שירותים דווח על עובדי נוער המסיירים בזירות השונות ומחלקים לבני הנוער מ, לס'לוס אנג

צוות של : ם"של על" ניידות ילדי הלילה "1996בארץ פועלות משנת ). Yates et al., 1991(רלוונטיים להם 

אנשי מקצוע ומתנדבים נעים ברכב מסחרי גדול ומאובזר ומגישים עזרה לבני נוער הנמצאים ברחובות 

  ).2000, רונאל וגוטר(ים בקהילה בייעוץ ובתיווך בין הנער לשירות, במידע, בצורכי קיום בסיסיים

  

  דפוסי השימוש בשירותים . 6
שיעור השימוש , כדאי לציין שעל אף המצוקה של בני הנוער ועל אף שקיימים שירותים בעבורם, ראשית

אחוזים  בחינה של דפוסי השימוש של בני הנוער בשירותים אלה העלתה כי רק. בשירותים הוא נמוך

הסיבות להיענות הנמוכה ). Yates et al., 1991(ורת גג אכן מגיעים למקלטים מעטים מבני הנוער חסרי ק

אך גם את העדפתם של בני הנוער לא , כוללות בין היתר את מספר המקומות המוגבל ממילא במקלטים

סיבה נוספת שעלתה היא מדיניות המקלטים המחייבת . להיכבל למגבלות של מקום ולהישאר עצמאיים

בני נוער רבים נרתעים בשל החשש מחובת . זדהֹות בטפסים או לתת מידע על מצבםאת בני הנוער לה

דווקא השירותים . הדיווח של העובדים במרכזים או מניסיון של הארגון ליצור קשר עם משפחותיהם

נחלו הצלחה רבה , שאינם דורשים הזדהּות או מילוי טפסים, drop in-כמו מרכזי ה, הממוסדים פחות

  ).De Rosa & Montgomery, 1999; NCH, 1999(ני הנוער יותר בקרב ב

  

לס עולה כי 'ממחקר על דפוסי השימוש של בני נוער דרי רחוב ובורחים מהבית בשירותים שונים בלוס אנג

). בהתאמה, 40%- וDrop-in) 78%השירותים השכיחים שבשימוש בני הנוער הם המקלטים ומרכזי 

ניתן מידע על שירותים אחרים , ובעיקר במקלטים, ים אלהממצאי המחקר הראו שבשירות, בנוסף

                                                   
  .org.door.www-ו org.covenanthouse.www: מידע על מרכזים אלה ניתן למצוא באתרי האינטרנט שלהם 11
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בני נוער שהשתמשו , בהתאם לכך. והם משמשים לעתים צוהר לפנייה לשירותים נוספים, בקהילה

המלצות המחקר התייחסו לצורך לנצל את שירותי המקלטים . במקלטים גם צרכו שירותים נוספים

. עי לשלב את בני הנוער בשירותים נוספים בקהילהאלא גם כאמצ, לא רק כמענה ראשוני, והמרכזים

שירותי גמילה , )28%(שירותים אחרים שבני הנוער צרכו בתכיפות נמוכה יותר הם שירותים רפואיים 

  ).De Rosa & Montgomery, 1999) (9%(ושירותי בריאות הנפש ) 10%(

  

ת היקף השימוש בשירותים יש קושי לאמוד את מספר בני הנוער מחוסרי הדיור ולהעריך א, כאמור

לגבי בני הנוער , עם זאת. ולמיטב ידיעתנו לא נעשו מחקרים בארץ על דפוסי השימוש בשירותים, בישראל

, נמצא כי בניגוד לשיעורי השימוש הנמוכים בארצות הברית המתועדים בספרות" מקום אחר"ששהו ב

רותי הקהילה בפנייה למקלט וביציאה נעזרו בשי, שהגיעו למקלט, אחוזים גבוהים מבני הנוער בישראל

לטענת . במקרים רבים היה זה אף עובד מקצוע משירות קהילתי שזיהה את הצורך והפנה את הנער. ממנו

ייתכן שמדובר בממדיה הקטנים של המדינה שאינם מאפשרים בריחה למרחקים ארוכים , החוקרים

בשירותי " מקום אחר"ה זו גם לשילובו של ניתן לייחס תופע, בנוסף. וברשת הצפופה של שירותי הרווחה

  ).1996, שפירו ופרומר, פלד(הרווחה הקיימים 

  

  ייעול המענים הניתנים לבני הנוער בשירותים. 7
יש להביא , מחקרים מראים שעל מנת שהשירותים יהיו אפקטיביים ויתנו מענה לצורכי בני הנוער

לא רק את יכולת השירותים לקלוט את בני , תבחשבון בעת קבלת ההחלטות בנוגע לטיפול או ההתערבו

, מאפיינים של בני הנוער, על כן. אלא גם את מצב הנער בעת הגעתו לשירות והתאמתו לשירות, הנוער

טיב הקשר עם המשפחה והקשיים והבעיות של בני הנוער , נסיבות עזיבת הבית או השהייה ברחוב: כגון

הוותק ברחוב משפיע על מידת , לעתים. חת ההתערבותיכולים לסייע בייעול המענים ולהצל, האלה

כך גוברת , ככל שהזמן מחוץ לבית ארוך יותר וחוויית הנטישה מתעצמת: האמון של הנער בחברה

  .הרתיעה מקשר עם אנשים ומאמון במערכות השירותים

  

Morrissette and McIntyre) 1989 (ת וחוויה טוענים שבני נוער אלה צריכים לקבל תמיכה אינטנסיבי

ניתן לעשות זאת באמצעות , לדבריהם. וכי יש למצוא דרכים להחזיר את אמונם, מתקנת בשירותים

במקום לנסות לרסן אותו , וכאשר הנער מתנהג שלא כראוי, התייחסות להיבטים חיוביים בהתנהגות

דאי לנסות כ, באמצעות איום לסילוקו מהשירות או לתת הסבר חוזר ונשנה של חוקי המקום ומגבלותיו

  ). Bronstein, 1996(להציג בפניו אלטרנטיבות להתנהגותו 

  

מחקרים מראים שבני נוער בעלי רקע של הצלחה מסוימת בשמירה , לעומת בני נוער הנרתעים מקשרים

כדאי לקשר ביניהם , על כן. על יחסים אישיים מפיקים יותר תועלת מהטיפול שהם מקבלים בשירותים

" תחליף הורה"יהווה , ו איש צוות מהשירות שישמש דמות משמעותית בחייהם חונך א-לבין מבוגר 

  ).Bronstein, 1996(ויעזור להם בקבלת ההחלטות 

  

במחקרים שונים נעשה ניסיון למפות את השירותים והתערבויות המתאימים לקבוצות השונות של בני 

נים של התערבויות בקרב קבוצות שונות המליצו על סוגים שו) Zide and Cherry )1992.הנוער ללא קורת גג
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החוקרים , )Running to" Youth"(לגבי בני נוער הבורחים אל מקום מסוים . של בני הנוער דרי רחוב

לגבי בני נוער ). כגון גישה למחשב ולטלפון(ממליצים על מקלטים זמניים ועל מתן שירותי תקשורת 

הכולל , טען כי הם זקוקים לטיפול אינטנסיבי יותרנ") Running from" Youth(הבורחים ממקום מסוים 

-לאור ההתנהגות האנטי, מבתיהם חסרים מיומנויות התנהגות" נזרקו"בני נוער ש. הקניית כישורי חיים

 Forsaken( בני נוער נטושים -הקבוצה האחרונה והקשה ביותר , לטענתם. חברתית וההתרסה הכרונית
Youth (- זקוקה לכל סוגי המענים )Bronstein, 1996.(  

  

  תרומות השירותים לבני הנוער. 8
פחות התנהגויות (שיפור בהתנהגותם : ניתן לבחון את תרומות השירותים לבני הנוער ממספר היבטים

היבט נוסף שיש לבדוק הוא ). מסגרת קבועה יחסית של לימודים ועבודה(ויצירה של סדר יום ) סיכון

יש לבחון גם את ההשמה , כמו כן. הים ברחוב או במסגרות זמניותהאם נמצאו מגורי קבע לבני נוער השו

  .של בני הנוער ואת התמדתם במקום זה

  

   שינוי התנהגות בקרב בני הנוער8.1

 שעות 24- בני נוער ב78- שבארצות הברית נאסף מידע מBrisbane-במחקר שנערך במקלט לבני נוער ב

בני הנוער שהו במקלט כשבוע בממוצע . ייה במרכזראשונות של קליטתם במרכז וביום האחרון של השה

, נתבקשו הנערים לדווח על לחץ פסיכולוגי, בשלב הראשון.  ימים32-בטווח הנע בין יום אחד ל, ) יום7.23(

המטרות שציינו מרבית . על מצב הבריאות הפיזית והתנהגויות קיצוניות ולהציג מטרות לשהייה בבית

העריכו העובדים את , בשלב השני. ועים ומקום עבודה או מקור הכנסהבני הנוער היו השגת מגורים קב

 מהם הצליחו לממש 30%נמצא כי . ההסתגלות החברתית של הנערים ואת השגת המטרות של הנערים

  ).Dalton & Pakenham, 2002(את מטרתם במלואה או כמעט במלואה 

  

טים בחוף המערבי של ארצות מחקר נוסף בחן את ההשפעה ואת התוצאות בטווח הקצר של המקל

 בני נוער שהשתמשו בשירותי מקלטים 261במחקר נבדק מצבם של . הברית בקרב בני הנוער ששהו בהם

ירידה : הממצאים מצביעים על שיפור בטווח הקצר. במהלך הכניסה למקלט ושישה שבועות לאחר מכן

ואף ירידה בפעילות ,  הספרבמספר המקרים של השעייה או הרחקה מבית, במספר ימי הבריחה מהבית

חל שיפור בדימוי העצמי ובתמיכה המשפחתית ועלה אחוז בני הנוער המועסקים , כמו כן. מינית

)Thompson, Polio & Constantine, 2002.(  

  

   השמה של בני הנוער ואיחוד עם המשפחות8.2

 של עוזבי בחינה של תרומות המרכזים בהשמה מוצלחת במסגרת קבועה מעלה כי חלקם הגדול

דווח כי בני , למשל, לס'בלוס אנג. המקלטים מגיעים בתום שהותם במקלט למקום מגורים נורמטיבי

נוער שסיימו את מכסת הימים לשהייה במקלטים מופנים לתכניות מגורים ארוכות טווח או חוזרים 

סידור לטווח הם עוברים בין מקלטים קצרי טווח עד שיימצא , אם הדבר אינו מסתייע. לבית הוריהם

  ).(Yates et al., 1991ארוך יותר 
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" מקום אחר("מקלטים לנוער חסר קורת גג " בוגרי" בני נוער 169במחקר מעקב שנערך בישראל בקרב 

כחודשיים לאחר שעזבו את המקלטים עלה כי שני שלישים נמצאו במקום מגורים ") אתנחתא"ו

כגון , הנותרים שהו במגורים זמניים). דור מוסדי בסי- בבית ההורים וכחמישית -מחציתם (נורמטיבי 

וקצת פחות משליש מהם לא נמצאו בעת המעקב במקום שאליו הלכו מן , מכרים או ברחוב, חברים

  ).1999, שפירו ודקל, פלד(דבר המעיד על חוסר יציבות בפתרון המגורים , המקלט

  

לאחד מחדש את הנער , ת האפשרבמיד, אחת השאיפות של השירותים הקולטים בני נוער היא לנסות

. בני הנוער עצמם מעוניינים או מתכננים לשוב ולהתאחד עם משפחתם, לעתים קרובות. ומשפחתו

במחקר שנערך במקלטים לבני נוער בארצות הברית נמצא שמעל מחצית בני הנוער שסיבת הגעתם למרכז 

ז היא מחסור בקורת גג תכננו הייתה בריחה מהבית ושליש מבני הנוער שדיווחו שסיבת הגעתם למרכ

שנערך בקרב , במחקר אחר. לשוב ולהתאחד עם הוריהם או עם קרוב משפחה לאחר שיעזבו את המקלט

 30%-נמצא שכ,  בני נוער המקבלים שירות במקלטים בשמונה מדינות בדרום מזרח ארצות הברית3,519

מבני הנוער שלא היו ) 53%(בוה יותר וזאת בהשוואה לאחוז ג, מהילדים דרי רחוב חזרו לגור עם הוריהם

  ). Teare, Authier & Peterson, 1994(דרי רחוב 

  

ממצאים אלה מפריכים את התפיסה שבני הנוער הבורחים רוצים לעזוב את הבית ומקווים לא לשוב 

חיזוק לכך מתקבל ממחקר איכותני שבמסגרתו רואיינו בני נוער שברחו מהבית על נסיבות . לשם לעולם

מהממצאים עלה כי רבים מהם מתייחסים . על דפוסי התנהגותם ועל שאיפותיהם לעתיד, בתםעזי

רובם רוצים להתפייס עם הוריהם ומקיימים איתם . לבריחה כאל מוצא אחרון לאור נסיבות חייהם

ההתייחסות של בני הנוער נובעת ). Heights, 1988(מערכת יחסים אמביוולנטית הנעה בין אהבה לכעס 

 העקביות של המסגרות האחרות שמציעים השירותים ומהחשיבות הרבה שהם מייחסים מחוסר

  .למשפחת המוצא ביצירת קשרים משמעותיים

  

מחקרים שונים שבחנו את ההשפעה של השמה בבית ההורים מצאו כי בני הנוער שהוחזרו לבתיהם היו 

התמדה , תר של הצלחה בבית הספרשיעורים גבוהים יו: במצב טוב יותר מבני נוער שהושמו בדיור חלופי

בני נוער שלא הוחזרו לבתיהם . בעיסוק והערכה עצמית ושיעורים נמוכים יותר של התנהגות פשיעה

על נטיות , על חוסר שביעות רצון מהחיים, נשארו זמן ארוך יותר במקלטים ודיווחו יותר על דיכאון

 ,Teare, Furst & Peterson, 1992; Tear, Autier & Peterson, 1994; Thompson(ָָאבדניות ועל חוסר תקווה 
Safyer & Polio, 2001.(  

  

במחקר שנערך במקלטים . בית ההורים הוא היעד היציב ביותר לאחר עזיבת המקלטנמצא כי , בנוסף

 מבני הנוער שעזבו את המקלט לבית הוריהם נמצאו שם גם בעת ריאיון המעקב 87%, לבני נוער בישראל

כמחצית : יציבותם של יעדים אחרים הייתה מוטלת בספק, לעומת זאת). חר השהותכחודשיים לא(

ביתי וקצת למעלה ממחצית העוזבים ליעדים זמניים עזבו גם אותם לפחות פעם -העוזבים לסידור חוץ

  ).1999, שפירו ודקל, פלד(אחת בתקופה שעד לריאיון המעקב 
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יש להביא בחשבון כי אין זה תמיד , ת ההוריםעל אף המשוב החיובי המתקבל בספרות על חזרה לבי

, ישנם מצבים שהשמה כזו אינה לטובת הנער. הפתרון האופטימלי שאליו יש לשאוף בעבור כלל בני הנוער

מחקרים שונים בעולם מעידים על כך שבפועל רק חלק קטן יכולים , בנוסף. ואף עלולה לפגוע ברווחתו

לס לדוגמה דווח על כחמישית מבני הנוער השוהים 'לוס אנגבאזור . להיות מועמדים לאיחוד משפחתי

  ).Sherman, 1992(במקלטים שהיו מועמדים לאיחוד 

  

מחקרם . נמצא כי בחינה מוקדמת של היחסים בין הנער לבין הוריו יכולה להשפיע על הצלחת האיחוד

הקשר בין הנער הראה כי כדאי להשקיע באיחוד ובתיקון ) Thompson, Safyer and Polio )2001של

כמובן שיש להשקיע בטיפול כוללני (מהבית " נזרקו"למשפחתו בקרב בני נוער שברחו מהבית או 

-לגבי בני נוער שכבר אינם בקשר עם המשפחה בשל עימותים בלתי). ואינטנסיבי יותר בקבוצה השנייה

ח תכניות כדאי להשקיע ביצירת קשרים משמעותיים עם מבוגרים מחוץ למשפחה ופיתו, פתירים

  .חינוך וקידום העצמאות, כגון הכשרה מקצועית, התערבות בקהילה שיכללו שירותים נרחבים

  

שכיחות גבוהה של איחוד עם המשפחה והתוצאות החיוביות יחסית מעלות את התהייה אם אכן מדובר 

ו פחות בבית ההורים כפתרון טוב ביותר או שמא בני הנוער שחזרו לגור עם משפחותיהם מלכתחילה חו

ממחקרים אלה עולה הצורך בראייה הוליסטית יותר של . קשיים ומצבם היה טוב יותר מהאחרים

יש למצוא דרכים לשילוב ולעירוב ההורים בפעילות הנעשית בשירותים באמצעות , ועל כן, המשפחה

  .הכשרות ומתן מידע, הדרכות, שיחות

  

  מערך המחקר. ג
  

  אוכלוסיית המחקר ומועד הבדיקה . 1
בין שלושה " בית"מתחילת פעילותו ויצאו מה" בית" בני נוער ששהו ב199וכלוסיית המעקב כללה א

דרך הניידת וחלק מהם " בית"חלק מבני הנוער מגיעים ל. חודשים לשנתיים מתחילת איסוף המידע

   12.ר"השתתפו בפעילויות מית

  

והראיונות בוצעו בטווח של , "בית"שאין אחידות במועדי הראיונות ביחס למועד היציאה מה, חשוב לציין

  ".בית"בין שישה חודשים לשנתיים לאחר שבני הנוער עזבו את ה

  

                                                   
ידי הניידת - ר ובני נוער שטופלו על"בהצעת המחקר תוכנן גם לכלול בתוך אוכלוסייה זו בני נוער ששהו במית 12

בעת ביצוע המעקב הוחלט לכלול . באופן קבוע ואשר ההתערבות בעבורם חרגה מעבר לסיפוק צרכים בסיסיים
ועל כן הוחלט להוריד בדיקה זו ממערך המחקר , קאת המרחב במסגרת מחקר הערכה של מרכזים לנוער מנות

אחד מעקרונות משום ש, זאת. התברר כי הצוות אינו מנהל רשימות של המטופלים, באשר לניידת. הנוכחי
הקשר שנוצר עם , כך. קשר שהוא מטרה בפני עצמה, ם הוא הקשר בגובה העיניים"הפעולה של הניידות של על

האווירה חופשית ונינוחה ואינה מאופיינת ביחסים , פורמליים של טיפולבני הנוער אינו מלווה בסממנים 
הם אינם צריכים למסור את שמם וגם , בני הנוער אינם נדרשים למלא טפסים או לענות על שאלונים, מקצועיים

שיחה  "-אלא כשמו , ארוך טווח ופורמלי, גם סגנון השיחה אינו רשמי. לא לדפוק בדלת כדי להיכנס לשיחה
לא הייתה לצוות המחקר אפשרות ליצור קשר עם בני נוער ,  על כן).2000, רונאל וגוטר" (ובה העינייםבג

  .לצורכי המעקב המטופלים בניידת
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  מידע וכלי המחקרהמקורות . 2
  :פי ארבעה מקורות מידע-המעקב בוצע על

  : איסוף המידע מבני הנוער נעשה בשתי דרכים".בית"ששהו ב בני הנוער .0

 בני נוער מתוך 119בסך הכול רואיינו . י מובנהסקר טלפוני שבו רואיינו בני הנוער בשאלון חצ -

  ). היענות57%-כ( שהיו באוכלוסיית המחקר 199רשימה של 
ראיונות עומק עם ארבעה בני נוער מתוך אוכלוסיית המחקר לצורך קבלת מידע מעמיק יותר על  -

  . הערכת הפרויקט ושביעות רצון, מצבם בעת המעקב

 רואיינו אנשי מקצוע לגבי בני הנוער שאיתם ,"בית" וצוות המנהלת הפרויקטבהכוונת  .אנשי מקצוע .1

אנשי המקצוע היו חברי . בקשר בעבר ומכירים אותם היטבעמם היו שהיו בקשר בעת המעקב או הם 

רואיינו בטלפון באמצעות שאלון שבדק את מצב בני הנוער בעת הם . ב או מחוצה לו"צוות סחל

. ים הקהילתיים בעיר ושירותים נוספים הניתנים להםאת המשך הטיפול במסגרת השירות, המעקב

רואיינו עובדים משירותים שונים , בסך הכול. מסופקים והסיבות לכך-נבדקו צרכים בלתי, כמו כן

  ).  מהאוכלוסייה87%( נערים ונערות 173לגבי 

 חשוב היה לקבל מידע על תפיסת הפרויקט לגבי סוגיית המעקב אחר בני הנוער .ב"מנהלת סחל .0

מידע מסוג זה . וכן השתלבות הפרויקט במערך השירותים הקיים בעיר, בפרויקט וסיום הטיפול

  .ב"התקבל באמצעות ריאיון פנים אל פנים חצי מובנה עם מנהלת סחל

ועל הפעילות " בית" רואיין כדי לקבל רקע על הנעשה ב"בית" רכז ה".בית ברחוב חיים"הרכז  .0

  . השוטפת שלו עם השירותים ביישוב

כגון אגפים שונים של משרד הרווחה וקידום ,  מרכזיים לבני נוער בעיר חיפהאנשי מפתח בשירותים .0

,  שישה אנשי מפתח בשירותים רואיינו פנים אל פנים לשם בדיקה של שביעות הרצון מהתיווך.נוער

ב לבין השירותים האחרים ושל הערכתם את מידת ההשתלבות "מהרצף ומהמעקב בשיתוף בין סחל

אנשי המפתח התבקשו להעריך את התרומה , בנוסף. הפרויקט במערך השירותים כשירות משליםשל 

  . הייחודית של הפרויקט המשולב למערך השירותים לבני נוער בעיר ולרווחת המטופלים בו

חלק מהממצאים ביחס לתרומות הפרויקט נבדקו תוך השוואה , כאמור .ממצאי מחקרים אחרים .0

בעבור " הפורום לנושאי ילדים ונוער"ידי -חקרי הערכה שנערכו עללממצאים רלוונטיים ממ

, פלד ושפירו; 1999, פלד ודקל, שפירו" (אתנחתא"ו" מקום אחר"המקלטים לבני נוער חסרי קורת גג 

1996.(  

  

  איתור בני הנוער והמטפלים לצורך המעקב. 3
בית "ישיים של בני הנוער בהמידע לגבי בני הנוער ואנשי המקצוע המטפלים הוצא מתוך התיקים הא

פי המידע -רק רבע מבני הנוער אותרו על.  בני נוער199בסך הכול נאספו שמות ופרטים של ". ברחוב חיים

  .מידע נוסף על דרכים לאתר את הנער התקבל מאיש המקצוע המטפל". בית"שהתקבל מה

  

; מונה בני נוער סירבו להתראייןש: היתר מתחלקים כלהלן.  בני נוער119אותרו ורואיינו , בסופו של דבר

 נערים לא אותרו 67,  העובד הסוציאלי סירב שנראיין אותם ממניעים טיפוליים-חמישה בני נוער 

  ).1לוח (מסיבות שונות 
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  )N=67 (האיתור של בני נוער-איסיבות ל: 1לוח 
  מספר 

 בני הנוער
  

 איתור-הסיבה לאי
 ל"הנער שוהה בחו 6

 ברחובהנער ברח או משוטט  11
 או מבני המשפחה התגלו כשגויים/פרטים שהתקבלו מהגורם המטפל ו 38

 הנער מסתתר מפני המשטרה או נמצא בכלא 7
 סירבה לשתף פעולה* משפחת הנער 5

  

הקושי באיתור בני הנוער מעלה השערה שייתכן שאוכלוסיית בני הנוער שלא אותרה מאופיינת בבעיות 

מכיוון שלא אותר מקום מגורים קבוע ואף לא שירות , זאת. וער שאותרוובקשיים גדולים יותר מבני הנ

אך ,  בני הנוער שלא אותרו65על מנת לבחון השערה זו בדקנו את מאפייני . אחד שנמצא ִעמם בקשר

, נמצא דמיון רב במאפיינים הבסיסיים. העובדים הסוציאליים שנמצאים ִעמם בקשר אותרו ורואיינו

לפי דיווח העובדים (בין קבוצת בני הנוער שאותרו לבני הנוער שלא אותרו ,  מוצאמין וארץ, גיל: כגון

- בני הנוער שלא אותרו אופיינו באחוזים גבוהים יותר של קשיים סוציו, עם זאת). הסוציאליים שלהם

ביצוע ניסיונות התאבדות ותיקים , שימוש בסמים ובאלכוהול: כגון, אקונומיים ובהתנהגויות סיכון

ממצאים אלה מחזקים את ההשערה שקבוצת בני הנוער שלא אותרו ושלא אותר לגביהם שום . הבמשטר

  .גורם מטפל חווים ניתוק וקושי אף חמורים יותר

  

כדאי לציין שהקושי באיתורם של בני נוער ששהו תחת קורת גג זמנית שכיח ונמצאה מגמה דומה גם 

" אתנחתא"בתל אביב ו" מקום אחר"ון במחקרי מעקב שונים אחר בני נוער ששהו במקלטים כג

; 1999, פלד ודקל, שפירו(אחוזי ההיענות במחקרים אלה היו נמוכים יחסית ועמדו על כשליש . בירושלים

, היה אחוז היענות נמוך יחסית" מפתנים"גם במחקר מעקב אחר בוגרי , בנוסף). 1996, פלד ושפירו

  ).2002, לאל-ארגוב וסבו, בן רבי (65%העומד על 

  

" בית ברחוב חיים"כדי לבחון כיצד השפיע הזמן שחלף על בני הנוער בהערכת היבטים שונים של ה

הנתונים מראים שכרבע מבני . "בית"הם נשאלו בריאיון כמה זמן עבר מעת עזיבת ה, )שתידון בהמשך(

 בין חצי -) 37%(יותר משליש , )26% ("בית"הנוער רואיינו במסגרת חצי השנה הראשונה לאחר עזיבת ה

  .  לאחר יותר משנה-שנה לשנה ושיעור זהה 

  

 אנשי שירותים שהיו בקשר עם בני הנוער בתקופת הריאיון או 199אוכלוסיית המעקב כללה גם , כאמור

ב על אודות בני נוער שלא אותר בעבורם " עובדי סחל19רואיינו , בנוסף.  איש173אותרו , מתוכם. בעבר

  .המטפל
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  "בית ברחוב חיים"י הנוער ששהו במאפיינים של בנ. ד
  

  מאפיינים אישיים. 1
 מבני הנוער הם בני 33%, לגבי גילם). 60%(יותר בנות " בית"שהו ב, 2המוצגים בלוח , פי הממצאים-על

ורק אחוזים זעומים הם ) 20% (19רובם בני ,  או יותר19 מבני הנוער הם בני 26%; 18-17 בני 41%, 16-12

הגיל המזערי היה , 17הגיל הממוצע של בני הנוער היה ). 22-21 ואחוז אחד בני 20ני  ב4%( ומעלה 20בני 

עלו מברית המועצות ) 27%(בעוד שמעל רבע , כשני שלישים מבני הנוער נולדו בארץ. 22 והמרבי היה 12

 מבין 13%, בנוסף.  עלו ממדינות אחרות4%-ארבעה אחוזים מבני הנוער הם יוצאי אתיופיה ו. לשעבר

רובם ,  ואילך1991 עלו לארץ משנת 80%, מבין העולים. העולים מברית המועצות לשעבר הם יוצאי קווקז

יש לציין ששיעור העולים מברית .  הגיעו מארצות אחרות12%-הגיעו מברית המועצות לשעבר ו) 88%(

שיעורם של ). 9.5%( בארץ 18-0המועצות לשעבר הנו כמעט פי שלושה משיעורם בקרב כלל הילדים בני 

ציונית , בן אריה (23%העומד על , בהשוואה לאחוז הילדים העולים בחיפהגבוה גם " בית"כלל העולים ב

  ).2002, וקריזק

  

  ) באחוזים ()N=194 (מאפיינים אישיים של בני הנוער שנכללו באוכלוסיית הסקר: 2לוח 
  מאפיין  אחוזים

  כ" סה-מין   100
  בנות  60
  בנים  40
    

 כ" סה-  גיל 100
33 16-12  
41 18-17  
26 22-19  

  גיל ממוצע   17.29
    

 כ " סה- ארץ מוצא  100
  ישראל 65

  אתיופיה 4
  ברית המועצות לשעבר 27

  אחר  4
 *יוצאי קווקז  13
  ** ואילך1991עלו משנת   80
    

  מגזר  100
  יהודי   89
  ערבי   11

  מתוך עולי ברית המועצות לשעבר* 
  יםמתוך כלל העול** 
  

יש .  למגזר הערבי- 11%- מבני הנוער שייכים למגזר היהודי ו89%הנתונים מראים כי , באשר למגזר

 40%העומד על , לציין ששיעורם של בני הנוער מהמגזר הערבי נמוך יותר משיעורם באוכלוסיית העיר

  ).נתון זה התקבל מאגף קידום נוער בעיריית חיפה(

  

  . כדתיים- 4%- כמסורתיים ו- 26%, מם כחילוניים מבני הנוער הגדירו את עצ70%-כ
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  מאפיינים משפחתיים. 2
בית "המאפיינים המשפחתיים מצביעים על מגוון של מצוקות בתנאי הגדילה של בני הנוער ששהו ב

פי שלושה מחלקם בקרב , הוריות-נמצא שכרבע מבני הנוער באים ממשפחות חד). 3לוח " (ברחוב חיים

 מבני הנוער באים ממשפחות מרובות 45%-עוד נמצא ש). 2003, בן אריה וציונית) (8%( בארץ 18-0גילאי 

, בן אריה וציונית( מכלל הילדים בארץ ויותר 16.6%-בהשוואה ל, )עם ארבעה ילדים או יותר(ילדים 

.  חיים במשפחות עם חמישה ילדים ויותר30%, מבין הילדים החיים במשפחות מרובות ילדים). 2003

,  מבני הנוער הערבים חיים במשפחות מרובות ילדים73%: ה נמצא הבדל מובהק בין המגזריםבנושא ז

לא כך הדבר לגבי . הבדל שעולה בקנה אחד עם הנתונים הכלל ארציים,  מבני הנוער היהודים42%לעומת 

באים ממשפחות מרובות ) 17%(אחוזים מעטים יחסית מהם : בני נוער יוצאי ברית המועצות לשעבר

  ). מילידי הארצות האחרות57%- מהישראלים הוותיקים ו55%לעומת (דים יל

  

יותר מעשירית בני הנוער .  מהם הורים גרושים37%-ל: בני נוער רבים חיים במשפחות שעברו משברים

  . דיווחו שלפחות אחד מהוריהם נפטר

  

  )באחוזים(מאפיינים משפחתיים של בני הנוער : 3לוח 
  מאפיינים  אחוזים

  הוריות-פחות חדמש 26
  *#ארבעה ילדים או יותר  45
   *ראש משפחה אינו עובד  43
  לפחות אחד ההורים נפטר  12
    

 כ " סה- המצב הכלכלי של המשפחה לפי הגדרת הנער  100
  טוב מאוד - טוב 20
  ממוצע 37
  לא כל כך טוב  26
  בכלל לא טוב  17
    
  ציאליהמצב הכלכלי של המשפחה לפי דיווח העובד הסו  
  קושי לספק צורכי חיים בסיסיים  35
  המשפחה מספקת צרכים בסיסיים בלבד  42

  )2χ) p<0.05פי מבחן -על" בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מספר פעמים ששהו ב# 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על* 
  

גם כאן נמצאו הבדלים מובהקים בין . )43%( מבני הנוער באים ממשפחה שראשה אינו עובד 40%מעל 

, 40%- ו73%(בהשוואה ליהודים , אחוזים גבוהים יותר של בני נוער ערבים דיווחו כך: המגזרים

  ).בהתאמה

  

פי -על.  מבני הנוער דיווחו שמצבם הכלכלי של משפחתם לא כל כך טוב או בכלל לא טוב40%-יותר מ

 35%-נוער המשפחה מספקת צרכים בסיסיים בלבד ו מבני ה42%-ל, דיווח העובד הסוציאלי המטפל

מדיווח העובדים הסוציאליים לגבי בני הנוער שלא אותרו עולה כי ביחס . מהמשפחות אף מתקשות בכך
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ממצא זה מחזק את ההשערה כי לבני . המשפחה מתקשה לספק צרכים בסיסיים, לאחוזים גבוהים יותר

  .נוער שלא אותרו יש קשיים גדולים אף יותר

העלתה " מקום אחר"ושל בני נוער ששהו ב" בית"בחינה השוואתית של מאפיינים של בני הנוער ששהו ב

, ) ומעלה18כמעט מחצית הם בני ( כללה אחוזים גבוהים יותר של בני נוער בוגרים "בית"שאוכלוסיית ה

היעד היא עד יש לראות נתון זה לאור העובדה שאוכלוסיית ). כרבע" (מקום אחר"יחסית לבני הנוער ב

  .18גיל 

  

הנובעת כפי הנראה , אופיינה בהטרוגניות רבה יותר מבחינת דת וארץ לידה" בית"אוכלוסיית ה, בנוסף

, ואכן. עיר עם אחוז גבוה יחסית של אוכלוסייה ערבית, בחיפה" בית ברחוב חיים"ממקום משכנו של ה

אחוז , כמו כן). תל אביב" (קום אחרמ" ב4%אינם יהודים לעומת ) חיפה" (בית"חמישית מאוכלוסיית ה

, 10% לעומת 27%": מקום אחר"העולים מברית המועצות לשעבר היה גבוה כמעט פי שלושה מאחוזם ב

  ).1996, פלד ושפירו(בהתאמה 

  

  ביתי-הוצאה לסידור חוץ. 3
לפני ביתיים -כחלק מאפיון בני הנוער נשאל העובד הסוציאלי על הוצאתם של בני הנוער לסידורים חוץ

פעם - היו אי61%: מהנתונים עולה חוסר יציבות בתנאי המגורים של בני הנוער). 4לוח " (בית"הגעתם ל

 -כשליש נוסף , 11שליש הוצאו עד גיל , מתוכם"). בית ברחוב חיים"בנוסף לשהייתם ב(ביתי -בסידור חוץ

, )47%(פנימיות ומעונות בני הנוער הופנו בדרך כלל ל.  ומעלה15 בגיל - והשליש הנותר 14-12בגיל 

- מחצית בני הנוער שהוצאו לסידור חוץ). 9%(אך גם למשפחה אומנת , )44%(להוסטלים או למקלטים 

ואילו מחצית שהו שנה )  יותר משנתיים20%- בין שנה לשנתיים ו30%(ביתי שהו במסגרת זו יותר משנה 

  ).4לוח (הרוב לתקופה קצרה של עד חצי שנה , ומתוכם, או פחות
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 "בית"ים בשירותים ובעובדהפי דיווח של -ביתי על-פעם בסידור חוץ-בני נוער שהיו אי :4לוח 
  )באחוזים(

  אחוזים
)N=191( 

 

 * ביתי-פעם בסידור חוץ- היו אי 61
  ^כ" סה-גיל בו הוצא הנער מהבית   100

   6-0גיל   15
   11-7גיל   18
   14-12גיל   36
   18-15גיל   31
    

  כ " סה-* סוג הסידור 100
 פנימייה  47
 הוסטל או מקלט, מעון 44

 משפחה אומנת 9
    

 כ " סה-משך זמן השהות  100
  עד חצי שנה  34
  בין חצי שנה לשנה 16
  בין שנה לשנתיים 30
  שנתיים ומעלה 20

  )2χ) p<0.05פי מבחן -על הבדלים מובהקים לפי גיל הנער* 
  )2χ) p<0.05 פי מבחן-הבדלים מובהקים לפי מגזר על ^
  

  ב"שימוש של בני הנוער בשירותי סחלהדפוסי . ה
  

מספר הפעמים ששהו ": בית ברחוב חיים"בפרק זה יוצגו ממצאים על דפוסי השהייה של בני הנוער ב

מדדים שונים של , מועד עזיבה יחסית למועד הריאיון, משך השהייה, סיבות לשהייה חוזרת, במקום

ב לאחר הפסקת "תחושת הנער לגביה וקשר עם חברי הצוות בסחל, עזיבהסיבות ויוזם ה: סיום השהייה

  . הניידת והמרחב: קרי, ב האחרים"נשאלו בני הנוער על שימוש בשירותי סחל, כמו כן". בית"השהייה ב

  

  "בית"דפוס השימוש בשירות ה. 1
 שבו 30%-יו וכפעם אחת ולא חזרו אל" בית"שהו ב) 70%-כ( עולה שרוב בני הנוער 5בלוח מהממצאים 

היו מחסור בקורת גג או בצרכים " בית"הסיבות העיקריות לחזרה ל. למרכז בין פעמיים לארבע פעמיים

  ).36%" (בית"והעדפת הנער לקבל עזרה מה) 45%(בסיסיים אחרים 

  

 17 הם בני 80%-כ" (בית"יותר מפעם אחת מבוגרים יחסית לכלל השוהים ב" בית"בני הנוער ששהו ב

) בהתאמה, 85% לעומת 89%(אחוז גבוה במקצת הם מהמגזר היהודי , )בהתאמה, 70%מת ומעלה לעו

נמצא כי אחוז גבוה יותר של בני נוער , בנוסף). בהתאמה, 60% לעומת 71%(ויש ביניהם יותר בנות 

לעומת בני נוער ממשפחות עם ילד , בין פעמיים לארבע פעמים" בית"ממשפחות מרובות ילדים שהו ב

  .לא נמצאו הבדלים לפי ארץ לידה. )בהתאמה, 23% לעומת 42%(לושה ילדים אחד עד ש

  



  25

נקבע כי זמן השהייה המרבי יהיה שלושה , הוא שירות המציע פתרון זמני של קורת גג" בית"היות שה

פעם אחת " בית"שליש מבני הנוער ששהו ב. חשוב היה לבדוק את זמן השהייה בפועל, על כן. חודשים

כשליש ,  בין שבוע לחודש ימים-מעל חמישית ,  שבוע ימים או פחות-ק זמן קצר ביותר  שהו בו פרבלבד

משך הזמן הארוך ביותר עמד . שהו בין חודש לשלושה חודשים ועשירית שהו בו יותר משלושה חודשים

  .היה כחודש וחצי" בית"זמן השהות הממוצע ב. על שישה חודשים

  

) שלושה חודשים ומעלה(יותר מהזמן הרשמי " בית" ששהו בהממצאים מראים עוד שמחצית מבני הנוער

, זאת).  ומעלה19גיל ( לטווח המבוגר ביותר -ומחציתם ) 16עד גיל (שייכים לטווח הגילים הצעיר יותר 

" בית"אחוז גבוה יותר של בנות נשארו ב. בכל טווח גילים" בית" מכלל בני הנוער ששהו ב30%לעומת 

וכך גם ילידי ברית , )60% לעומת 75%(ית לאחוזן בכלל האוכלוסייה יחס, יותר משלושה חודשים

  .לא נמצאו הבדלים לפי מגזר).  בכלל האוכלוסייה27% לעומת 38%(המועצות לשעבר 

  

בפעם " בית" מבני הנוער שהגיעו ל47%העלתה כי " בית"בדיקה של משך השהייה בקרב החוזרים ל

ארבעה מתוך עשרת .  חודש- 16%-יים עד שלושה חודשים ו חודש- 37%, השנייה נשארו בו פחות מחודש

ורק לגבי נער אחד הייתה חריגה של מעל , בני הנוער שחזרו למקום בפעם השלישית שהו בו פחות מחודש

מנהל , בנוסף. ייתכן שבפעמים החוזרות ישנה הקפדה יתירה על הגבלת זמן השהייה. לשלושה חודשים

הם משתדלים שמשך זמן השהייה לא , ימות לעתים בתקופת השהייה ציין שלאור החריגות הקי"בית"ה

  .יעלה על חודש וחצי

  

  )באחוזים( לפי דיווח הנער ,דפוסי השהייה בבית: 5לוח 
  אחוזים

)N=114( 
  

  דפוסי השהייה
  כ" סה-"* בית ברחוב חיים"מספר הפעמים שהנער שהה ב 100

 פעם אחת  69
   פעמים 4-2 31
    

  יותר מפעם אחת " בית"יה בסיבות לשהי  100
  מחסור בקורת גג או בצרכים בסיסיים   45
  "בית"הנער רצה לקבל עזרה ואהב את ה  36
  בעיות ביחסים עם ההורים  15

  אחר  4
    

 כ" סה-של בני נוער ששהו בו פעם אחת " בית"זמן השהייה ב 100
 עד שבוע  35
  שבוע עד חודש  23
 חודש עד שלושה חודשים 32
  *יותר משלושה חודשים  10
    

  )בחודשים(משך זמן ממוצע   1.4
    

  כ" סה- ) יחסית למועד הריאיון" (בית ברחוב חיים"מועד עזיבת ה  100
  לפני חצי שנה או פחות  26
  לפני חצי שנה ועד שנה  37
  לפני מעל שנה   37

  )2χ) p<0.05פי מבחן -על, "בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת ה* 
  



  26

הנתונים ). 6לוח (ומי יזם את היציאה " בית"במסגרת המחקר נבדקו גם הסיבות להפסקת השהייה ב

אחוז . שהסיבה לסיום השהייה הייתה סיום הטיפול) או דווח עליהם( מבני הנוער דיווחו 39%-מראים ש

חה או החברים מחצית בני הנוער ציינו את השפעת המשפ". זה מה שמתאים להם"דומה דיווחו שחשבו ש

הבית "התייחסו לחוסר שביעות רצון מ, אך ראויים לציון, ואחוזים נמוכים יותר, כגורם לסיום השהייה

  ).24%" (בית"או לבעיות ב) 19%" (ברחוב חיים

  

ולגבי , יזמו את העזיבה, כמעט מחצית בני הנוער דיווחו או דווח לגביהם שהם עצמם ללא שיתוף הצוות

דווח שהייתה זו ) 18%(לגבי אחוז קטן יותר . "בית"זמה משותפת לנער ולצוות החמישית הייתה זו יו

 דווח שההורים או המשפחה יזמו את 15%-וביחס ל) ללא שיתוף הנער(היוזמה הבלעדית של הצוות 

  .העזיבה

  

שביעות רצון - מבני נוער שדיווחו על אי30%: הסיבות לעזיבה קשורות לעתים גם ליוזם העזיבה, כצפוי

" בית"כשדווח על בעיות ב, לעומתם.  כסיבה לעזיבה דיווחו שהם עצמם יזמו את עזיבתם"בית"המ

אחוזים גבוהים מבני נוער , בנוסף). 38%(היוזם " בית"היה צוות ה, כאחת הסיבות להפסקת השהות

עצמם בשיתוף -דיווחו כי הצוות או הם" בית"כסיבה להפסקת השהות ב" סיום הטיפול"שדיווחו על 

מעניין לציין שלא נמצאו הבדלים בסיבות להפסקת ). בהתאמה, 71%- ו50%(וות יזמו את העזיבה הצ

  .ארץ מוצא או מגזר של הנער, גיל, וביוזמי העזיבה לפי מין" בית ברחוב חיים"השהייה ב

  

". בית"בני הנוער התבקשו לציין האם הייתה הסכמה בינם לבין הצוות לגבי ההחלטה על סיום השהייה ב

ב נטו "בני נוער שציינו שזו הייתה יוזמה משותפת שלהם ושל צוות סחל, וכצפוי, על מחציתם ענו בחיובמ

  .יותר לדווח על כך מאשר שאר בני הנוער

  

  )באחוזים ()N=114 ("בית ברחוב חיים"מדדים של סיום השימוש בשירותי ה: 6לוח 
 המדד  אחוזים

 ^"* בית"סיבות להפסקת השהות ב 
 פול סיום טי 39
  " בית ברחוב חיים"שביעות רצון מה- אי 19
 "בית ברחוב חיים"בעיות ב 24
 השפעת המשפחה או חברים   49
  הנער חשב שזה מה שמתאים לו באותו רגע 39
   
 ^* "בית"עזיבה של ה/יוזמי היציאה 

  הנער עצמו  45
  ההורים או משפחת הנער  15
  )ללא שיתוף הנער" (בית"צוות ה 18
  " בית"נער בשיתוף עם צוות הה  20

  . כי ניתן היה לענות על יותר מתשובה אחת100%-לא מסתכם ב* 
  ב"לפי דיווח הנער ועובדי סחל^ 
  

אם משום שלא הסתדרו או לא , )65%( הייתה צעד נכון "בית"רוב בני הנוער הרגישו שהיציאה מה, בנוסף

בני נוער נוספים הצדיקו ). שליש(תם מרצונם ואם משום שחזרו למשפח, )שליש ("בית"היו שבעי רצון מה
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 הוא מקום "בית"ואחרים סברו שזה היה צעד נכון כי ה, ביתית אחרת-זאת בטענה שעברו למסגרת חוץ

  .זמני בלבד

  

חלק ניכר סברו כך כי אהבו את המקום ,  לא הייתה החלטה נכונה"בית"מבין אלה שחשו שהיציאה מה

  . בלי לסדר מסגרת אחרת או שעברו למסגרת אך אינם מרוצים ממנהאחרים טענו שעזבו. והתחברו אליו

  

בני ". בית"ב בהחלטה מה לעשות לאחר היציאה מה"קיבלו עזרה מצוות סחל) 55%(כמחצית בני הנוער 

כלומר , קיבלו עזרה כזאת הסבירו זאת בעיקר משום שעזיבתם לא הייתה מסודרת ומתוכננת  שלאהנוער

  ).24%(ואחרים ציינו שהם לא רצו לקבל עזרה , )32% ("בית"או הוצאו מה" ברחו"הם 

  

קיבלו עזרה כדי להחליט " סיום טיפול"אחוזים גבוהים יותר מבני הנוער שדיווחו או שדווח לגביהם על 

והסכימו עם הצוות בהחלטה לסיום השימוש בשירותי ) 82% ("בית"מה לעשות לאחר היציאה מה

אחוז , כמו כן". סיום טיפול"מבני הנוער שלא דיווחו על ,  בהתאמה,35%- ו37%לעומת , )84% ("בית"ה

גבוה יותר מבני הנוער שסיימו טיפול הופנו לשירותים בקהילה לעומת בני הנוער שעזבו מבלי לסיים 

 מבני הנוער שעליהם לא דווח על 5%לעומת , רבע מהם עברו למסגרת אחרת; )14% לעומת 39%(טיפול 

לציין גם שאחוז גבוה יותר ממסיימי הטיפול תפסו את הבית בהתאם למטרתו כדאי ". סיום טיפול"

שכאשר הפסקת , כפי שניתן היה לשער, ממצאים אלה מראים). בהתאמה, 3% לעומת 27%(כמקום זמני 

יש לצוות , "סיום טיפול"השהייה נעשתה באופן מסודר ומוסכם בין הנער לצוות וכאשר היא מוגדרת כ

 - בצורה הנכונה בהתאם למטרתו " בית"והנער תופס את ה" בחוץ" למה שמחכה לו זמן להכין את הנער

  .מקום לשהייה זמנית בלבד

  

לעומת כלל , "סיום טיפול"מיוזמתם ולא בשל " בית"אחוזים גבוהים יותר מבני הנוער שעזבו את ה

, ים הבאיםכפי שנראה בפרק, בנוסף. "בית"דיווחו על חוסר שביעות רצון מה, "בית"אוכלוסיית ה

אחוזים גבוהים יותר מהם סבלו מקשיי הסתגלות והתנהגות ומקשיים במשפחה וברחו מהבית לאחר 

" בית"לגבי אחוזים גבוהים מהם יחסית לכלל אוכלוסיית ה, כמו כן". בית ברחוב חיים"שעזבו את ה

 הנוער בעת ראו פרק מצבם של בני(ואף על פתיחת תיק במשטרה , דווח על מעורבות באירוע עברייני

דמוגרפיים בקשר לתחום זה העלתה אחוזים גבוהים יותר של -בחינה של מאפיינים סוציו). הריאיון

של ישראליים ותיקים לעומת עולים מברית המועצות לשעבר ושל בני נוער בוגרים , יהודים לעומת ערבים

  . לעומת צעירים יותר- ומעלה 19 בני -

  

  ב"דפוסי שימוש בשירותי סחל. 2
ב בזמן "נשאלו בני הנוער על שימוש ביחידות האחרות של סחל, "בית"וסף לדפוסי השימוש בשירותי הבנ

 מבני הנוער 10%-הממצאים מלמדים ש). ר"כאמור מית, שנקרא כיום(הניידת והמרחב ": בית"שהותם ב

יין יש לצ. עשו שימוש במרחב) 27%(מעל רבע מבני הנוער . היו בקשר עם הניידת כארבעה חודשים

. ולכן לא לכל המרואיינים הייתה הזדמנות לקבל את השירות, 2002שהמרחב פועל באופן רשמי מאמצע 

חדר  (""בית"מחדר קטן ליד ה, דיווח לגבי הנוכחות במרחב בשל הגלגולים הרבים שעבר-ייתכן גם תת

". מרחב"אותו בשם שלא כל בני הנוער הכירו , אפוא, ייתכן. ועד שהפך למרכז העומד בפני עצמו") ניידת
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נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים ביחס להשתתפות . הזמן הממוצע לשימוש במרחב היה כחודשיים

  . מהבנות18%לעומת ,  מהבנים42%": בית"בפעילויות במרחב בעת השהייה ב

  

  ושביעות רצונם" בית ברחוב חיים"הערכת בני הנוער את ה. ו
  

ועל שביעות רצונם " בית ברחוב חיים" בני הנוער את השירות בבפרק זה יוצגו ממצאים על הערכתם של

האווירה , "בית"הייעוץ והטיפול הניתן ב, צוות העובדים, "בית"התנאים הפיזיים של ה: כגון, מהיבטים

 .המידע נאסף באמצעות השאלון לבני הנוער ובראיונות פנים אל פנים ִעמם. והקשר בין בני הנוער" בית"ב

בדקה באמצעות שאלות פתוחות שבהן התבקשו בני הנוער לציין את שלושת ההיבטים שביעות הרצון נ

התבקשו בני הנוער וגם , בנוסף". בית"הטובים ביותר ואת שלושת ההיבטים שלא מצאו חן בעיניהם ב

במסגרת הראיונות פנים אל . העובדים מהשירותים שרואיינו על אודותם להעלות את הצעותיהם לשיפור

ו בני הנוער לספר על שביעות רצונם מהמקום תוך התייחסות מפורטת לדברים שאהבו פנים התבקש

בני הנוער הצליחו להדגים ולחדד בעיקר את ההיבטים שמהם לא היו , בראיונות אלה. ופחות אהבו

  ".בית"מרוצים ב

  

  "בית"ההתנאים הפיזיים של . 1
ובכלל , "בית" התנאים הפיזיים של האחד ההיבטים שלגביהם שביעות הרצון הייתה גבוהה ביותר הוא

 גם .)87%(והתנאים להיגיינה אישית ) 79%(ואיכותו ) 93%(כמות האוכל , )90%(זה מצב הניקיון 

אחת הנערות . "בית"הבמסגרת הראיונות עם בני הנוער עלתה שביעות רצון רבה מהתנאים הפיזיים של 

אני זוכרת . ממש השקיעו בבית הזה... המיטה חמ, קודם כל באמת היה כל מה שרציתי שם: "מספרת

, אם נגיד היו ילדים שהיו חסרים להם בגדים, למשל: ממש השקיעו מבחינת התנאים. שהחליפו ריהוט

  ."היה ממש כל מה שצריך. הביאו להם בגדים

  

  עלה בקרב , "בית"שבה התבקשו בני הנוער לציין מהם ההיבטים הטובים ביותר ב, בשאלה פתוחה

כחמישית ציינו את , בנוסף. מקום לישון ומקלחת, נותן לצרכים בסיסיים כגון קורת גג" יתב" שה40%-כ

עצם העובדה שבני הנוער בחרו לציין מיוזמתם את המענה לצרכים הבסיסיים ואת . המזון כהיבט חיובי

מאירה וממחישה את מצבם הקשה של בני הנוער הזקוקים " בית"המזון כהיבט מרכזי הטוב ביותר ב

אחוזים : הבדלים מובהקים נמצאו לפי ארץ מוצא ביחס למזון כהיבט חיובי. רכים כה בסיסייםלצ

דיווחו על שביעות ) כשליש(ומילידי ברית המועצות לשעבר ) כמחצית(גבוהים יותר מבין ילידי הארץ 

ים ייתכן שהבדלים אלה נובעים מטעמים שונים והרגל). 14%(לעומת עולי אתיופיה , רצונם מהיבט זה

  .שונים של מזון בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות

  

בשאלה " בית"אולם כרבע ציינו את תנאי ה, בני נוער רבים הביעו שביעות רצון מהתנאים הפיזיים, אמנם

שביעות הרצון העלתה כי מדובר -בחינת המהות של אי. פתוחה על ההיבטים שלא מצאו חן בעיניהם

היו גם , בנוסף. "בית"הבהיעדר פרטיות ובתופעת הגניבות בין כותלי , וסביבתו" בית"במראה הפיזי של ה

  .בני נוער שהתלוננו על הניקיון והאוכל
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  "בית"סביבת ה. 2
" בית"ההיבטים שחלק מבני הנוער המרואיינים ציינו כשליליים הוא הסביבה שבה ה אחר, כאמור

ף גרסו שאחת הסיבות להתדרדרות חלקם א. הרווי באלימות ובשימוש בסמים, "אזור לא טוב: "ממוקם

אין סביבה יותר גרועה בחיפה ", לדברי אחת הנערות. בני הנוער נעוצה בשהותם באזור זה של חיפה

שומרים על הילדים שלא יעברו . באמת. זו שכונה שחבל לך על הזמן... 'בית ברחוב חיים'מהסביבה של ה

... ואז הם יוצאים בארבע', הבית'תחומי את הקווים האדומים ולא ישתמשו בסמים ולא באלכוהול ב

  ."וזה הורס את הכול. והם כבר כולם שם משתמשים עם זה ברחוב

  

 ותרות אחר נער מסוים "בית"הבני הנוער דיווחו על דמויות מפוקפקות המסתובבות ברחוב באזור 

הייתה " בית"אחת ההוראות שניתנו להם בעת שהותם ב, לטענתם, לכן. או מתנכלות לבני הנוער" בית"ב

בני נוער נוספים תיארו מקרים של פריצות . לא להביט מהחלונות או ליצור קשר עם אנשים מחוץ לבית

היה איזה מקרה שנכנס איזה שיכור מהחלון "אחת הנערות סיפרה כי .  ואף ניסיון לאונס"בית"לתוך ה

  ."היא צעקה והצוות מיהר ועלה למעלה, וניסה לאנוס חברה שלי

  

בדוח על התכנית של המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול " בית"ות הציגו גם עובדי הטענות דומ

נקבע בכוונה באזור " בית"מעניין לציין בהקשר זה שמיקום ה). טרם פורסם, זסלבסקי(בילדים ובנוער 

  .הכולל בני נוער רבים בסיכון

  

  הייעוץ והטיפול. 3
חלקם אף ציינו עצה טובה ). 72%" (בית"יעוץ שהם קיבלו ב מבני הנוער הביעו שביעות רצון מהי70%מעל 

... אני הייתי מעשן רצוף גראס, תשמעי: "אחד הנערים סיפר. שקיבלו המהדהדת לעתים בראשם עד היום

רק עושה לך בעיות ומחשבות ומכניס אותך 'ו' זה לא עוזר לך'התחילו לדבר איתי ש... והמדריכים

וניסיתי וראיתי שזה . אבל אמרתי שאנסה, ם שזה רק עושה מחשבותואני לא האמנתי לה... 'למחשבות

  ."והתחלתי להתרחק מזה... באמת רק עושה מחשבות

  

 עזרה לו "בית"הנער אחר שלא הסתדר עם הוריו ונהג לברוח מהבית סיפר שאחת העצות שקיבל מצוות 

,  שנגיד-לנו משהו להגיד בכל הזדמנות שהייתה הסבירו שאם יש , ]הצוות[הם . "להתמודד עם קושי זה

אפשר -אני בסך הכול חשבתי שזה מקרה אבוד ואי: הבעיה שלי עם ההורים, למשל, אז. לא צריך לפחד

אבל זה הראה לי שאפשר להיות בבית ואפשר לדבר על דברים ולהסתכל על דברים בצורה . לעשות כלום

  ."הרבה פחות מאיימת

  

 למסגרות קבועות השפיעה על מהלך חייהם לאחר שעזבו בני הנוער גם העריכו את העובדה שהפנייתם

דיווחה על קבלת עזרה " בית"אחת הנערות שנכנסה למוסד נעול בתום שהותה ב, לדוגמה". בית"את ה

לא הייתי מצליחה , ולא היו את כל האנשים', בית ברחוב חיים'אם לא הייתי ב: "במציאת שירות זה

  ]." להיקלט[
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 במתן "בית"היפול עולים בקנה אחד עם דיווחם של בני הנוער לגבי תרומת תיאורים של הייעוץ והטה

מחזקת את שביעות ,  העובדה שבני נוער דיווחו גם על תרומתה של העזרה המקצועית.עזרה מקצועית

  ".בית"הרצון שהביעה ומעידה על האפקטיביות של הייעוץ שקיבלו ב

  

  "בית"הקשר בין בני הנוער ב. 4
רבע , בהתאמה". בית"וזים דיווחו שהרגישו טוב מאוד בין שאר הנערים והנערות בשישים ושלושה אח

את ההתנהגות והיחסים שנרקמו בין בני הנוער " בית"מבני הנוער ציינו בין ההיבטים הטובים ביותר ב

  ".בית"ב

  

אף טענה זו . גם היא מעלה את החשיבות והמשמעות של הקשר של בני נוער עם קבוצת השווים, הספרות

באשר לקשרים בין בני נוער . מתחזקת כאשר בני הנוער נדרשים להתמודד עם מצבי לחץ בחיי היומיום

שכן בני נוער אלה מאופיינים לעתים , ללא קורת גג מציינת הספרות תרומות משמעותיות לקשרים

יוצרים החיים ללא קורת גג קבועה . וגם משירותים, כמו בני משפחה, בניתוק ממקורות תמיכה אחרים

 ,Bao(נפשית ואף אינסטרומנטלית , חברויות בין קבוצות בני נוער המשמשות מקור לתמיכה חברתית
Whitbeck & Hoyt, 2000.(  

  

שגרם להנאה רבה בקרב , "בית"גם בראיונות עלתה שביעות רצון מהקשר שנרקם בין בני הנוער ב

רו יחסים אלה בדימוי של ִקרבה תוא, לעתים קרובות. הילדים ואף היה מקור לתמיכה בעת מצוקה

והם דווקא ממש , לאט הכרתי את הילדים-לאט: "אחת הנערות מספרת". אחים "-משפחתית 

והיינו ממש כמו אחים ואחיות אחד של , היינו בערך עשרה ילדים, בתקופה שאני הייתי בה. מקסימים

וזה הפך את האווירה ליותר ... זה היה ביחד, כל דבר שהיינו עושים, ובכלל, עזרנו אחד לשני... השני

  ."שאנחנו צריכים הגנה, בכלל לא הרגשנו שאנחנו במקום שהוא סגור, כאילו, ובכלל. ֵּכיפית

  

שתיאר את הקשרים שנרקמו עם בני הנוער האחרים כתוצר של שותפות לקושי וכמקור , נער אחר

דם ואני יודע שגם הוא עבר א-אם אני מכיר את הבן, זה מצב כזה שאם אני: "לתמיכה ולעידוד אומר

לא משנה , שבעצם גורמת לחבר בין כולנו, אז סך הכול את יודעת זה צרת רבים כזאת, חוויה לא נעימה

  ."וזה גורם לכולנו להיות ביחד, כולנו עברנו משהו קשה... שום דבר לא היה מפריד בינינו... מה

  

נמצאו הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת כהיבט חיובי " בית"בקרב בני הנוער שראו את אוכלוסיית ה

דיווחו על היבט זה " בית" חודשים לאחר ששהו ב12-3שליש מבני נוער שרואיינו ": בית ברחוב חיים"ה

מגמה דומה נמצאה גם לגבי תרומת המרכז . לעומת עשירית מבני הנוער שרואיינו לאחר יותר משנה

 רכישת חברים חדשים והערכת בני הנוער כאחד שלהתחושה , נראה כי ככל שעובר הזמן. ברכישת חברים

אולי מפני שעם הזמן הקשרים הללו הולכים , הולכת ויורדת" בית"ההיבטים החיוביים ביותר ב

  .ומתנתקים

  

מעניין לציין כי כחמישית מבני הנוער ציינו את ההתנהגות ואת היחסים בין בני הנוער דווקא בין 

נראה כי הסיבות לכך היו קשורות בעיקר להתנהגות לא ". תבי"ההיבטים שלא מצאו חן בעיניהם ב

  . כגון בנים ובנות וערבים ויהודים, "בית"נורמטיבית של בני הנוער ויחסים בין קבוצות חברתיות ב
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הראיונות הפתוחים שנערכו עם בני הנוער שפכו אור על יחסם האמביוולנטי של בני הנוער כלפי 

ותפסו זאת כמצב , "בית"ה על שימוש בסמים ואלכוהול בין כותלי חלקם דיווחו. "בית"האוכלוסיית 

: היא הגיבה, "בית"כשאחת הנערות נשאלה אם הייתה ממליצה לבני הנוער על ה. המאיים על האחרים

כי הסמים והאלכוהול ... כי הוא ייגרר, אז אני לא מציעה לו להגיע לשם, אם הוא חלש. אדם-תלוי בבן"

בגלל שימוש " בית"נערה נוספת שרותקה ל." 'בית'סתובבים לך עם גראס בתוך האנשים מ. שם' חוגגים'

בסמים ובאלכוהול סיפרה שלא התקשתה להכניס לשם סמים ואלכוהול באמצעות חברים במקום 

כי . אנשים על סמים' בית'כדאי לא להכניס ל: "היא ממליצה. ולהשתמש בסמים מבלי שהעובדים ירגישו

היו ילדים שבחיים לא ", לטענתה." ופתחנו בית של סוחרי סמים,  ועוד ילדהילדה כמוני ועוד ילדה

וזה לוקח ?' רוצה להשתמש איתי'זה שואל את זה ... 'בית ברחוב חיים'השתמשו והתחילו להשתמש ב

  ."וזה סיפור... וזה לוקח שורה פעם ראשונה' שאכטה'פעם ראשונה בחיים שלו 

  

עד כדי ניסיון , רה של חוסר ביטחון שחשו הנערות בגלל הנעריםאחת הנערות דיווחה על אווי, בנוסף

במסגרת הסקר עלתה תחושה שההפרדה הקיימת בין מגורי בנים ובנות שגרים ". בית"לאונס שהתרחש ב

  .בקומות שונות אינה מספקת ואף יוצרת תחושה של חוסר ביטחון

  

  "בית" האווירה הכללית ב.5
בשאלה  ".בית"שהיו מרוצים או מרוצים מאוד מהאווירה הכללית בכשלושה רבעים מבני הנוער דיווחו 

 מבני הנוער 4%בחרו " בית"הפתוחה בה נדרשו בני הנוער להצביע על ההיבטים הטובים ביותר ב

יחס "ו" עזרה מכל הלב"שכללה , "ֵּכיפית", "חמה"הם דיווחו על אווירה ". בית"להתייחס לאווירה ב

  ".ו כמו בביתהרגיש"חלקם גם סיפרו ש". טוב

  

באותה עת " בית"יותר מפעם אחת מצאו שהאוכלוסייה ששהתה ב" בית"שבני נוער ששהו ב, מעניין לציין

הכול . זה כל פעם מתחלף. זה תלוי בתקופות: "כך מתארת אחת הנערות". בית"הכתיבה את האווירה ב

יבואו ילדים .  שקט וחמוד'בית'אז כל ה, אם יבואו ילדים שקטים וחמודים. תלוי באווירה של הילדים

  ." ואז הצוות כל הזמן עסוק בבלגאן, בלגאן' בית' כל ה-מופרעים 

  

ארבעים ואחד אחוזים מבני הנוער ". בית"הכללים ונורמות ההתנהגות השפיעו על האווירה ששררה ב

, "בית"ההם התייחסו בעיקר להגבלה בשעות של היציאה מ. דיווחו שחוקי המקום היו נוקשים מדי

חלק , כמו כן. שבה לא מאפשרים להם לצאת כלל) שלושת הימים הראשונים(בעיקר לתקופת הקלט ו

מבני הנוער מחו על כך שאין אפשרות להשתמש בטלפונים סלולאריים ושמותרת להם רק שעת שיחה 

כשני שלישים מילידי ברית המועצות  :בנושא זה נמצאו הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא. אחת ביום

כהיבט שלא מצא חן בעיניהם לעומת כשליש מילידי הארץ וכשישית " בית" ציינו את חוקי הלשעבר

 .מילידי ארצות אחרות
  

ושהם " בית"מנגד טענו חלק מבני הנוער שלעתים הצוות היה חלש מדי בטיפול בעֵברות על חוקי ה

, לדוגמה. ה במקוםדבר שהעיב על האוויר, הסתפקו באיומים ולא נקטו סנקציות ממשיות במקרה הצורך

הצוות כעס עליה וכשהיא השיבה . אחת הנערות סיפרה שהיו לה התקפי זעם שבמהלכם גם שברה חפצים
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כי הם , כי הם היו רכים מדי... ניצלתי את הקטע הזה: "לטענתה. הם היו עוזבים אותה לנפשה, בכעס

  ."יותר חברים מאשר מדריכים

  

ונעו בין , יותר" הקשים"התקשו להתמודד עם בני הנוער " יתב"מדברי בני הנוער עולה כי חברי צוות ה

כאשר הבינו שאינם , לבין מתירנות, שבאה לידי ביטוי בוויכוחים נוקבים ובחוקים קשיחים, נוקשות

והדבר משתקף גם , כנראה שבני הנוער חשו בדואליות בתפקוד הצוות. יכולים להתמודד עם המצב

  ".בית"בתפיסתם את האווירה ב

  

  "בית"הפעילות ב .6
גם ". בית"כשני שלישים מבני הנוער הביעו שביעות רצון מהתעסוקה ומסדר היום שהציעו להם ב

מבני הנוער את  7%ציינו , לעומתם.  מהם את הפעילות24%ציינו , "בית"כשנשאלו על היבטים טובים ב

שאין מספיק עיקר מהסקר עלה כי הביקורת הייתה ב. כהיבט שלא מצא חן בעיניהם" בית"הפעילות ב

הבנות ִהרבו : נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים, על כך. מלבד המטלות הרבות" בית"פעילויות ב

אחת הנערות שסבלה מליקוי חמור בראייה ). בהתאמה, 4%- ו16%(להתלונן על כך פי ארבעה מהבנים 

ולא . ם דבר על הרצפההייתי צריכה לטאטא ולדאוג שלא ישאר שו. כממש קשות"תיארה את התורנויות 

נתון זה דורש בדיקה מעמיקה יותר על מנת ." אז הייתי חוזרת על אותו דבר עשרים פעם, ראיתי טוב

מבחינת , בעיקר בתחום הניקיון והסדר של המקום, לבחון האם הצוות מחלק באופן שווה את המטלות

רבות להתלונן על כך יותר מדוע הנערות מ, ואם החלוקה שווה. בין הנערים לנערות, הכמות והסוג

אחד הנערים דיווח , ולעומתם, חלק מבני נוער דיווחו שאין מספיק פעילויות ומשעמם, בנוסף. מהנערים

אין "כגון ש, ביקורת נוספת הובעה לגבי איכות הפעילויות. על עודף פעילות שאינה מותירה לו זמן פנוי

  ".שיחות מעמיקות בקבוצות

  

  "בית"השביעות רצון מעובדי . 7
). 7לוח (ומהיבטים שונים בעבודתם הייתה גבוהה יחסית " בית"שביעות רצונם של בני הנוער מעובדי ה

שני שלישים הביעו את ". בית" מבני הנוער מרוצים או מרוצים מאוד מהיחס של צוות ה80%כמעט 

  .שביעות רצונם מהמידה שהעובדים מבינים את צורכיהם

  

דיווחו ) 55%(מלמדים שכמחצית בני הנוער " בית"את זמינותם של עובדי ההנתונים על תפיסת בני הנוער 

 בראיונות הם הביעו שביעות רצון ,ואכן. שכלל לא קרה להם שעובדים היו עסוקים מכדי לעזור להם

תמיד יש מישהו שאפשר ? מה נשמע? מה אתה מרגיש: תמיד יש משהו לשאול אותך: "מזמינות העובדים

רק מדי (כמחצית דיווחו שקרה להם שהעובדים היו עסוקים מכדי לעזור להם , לעומתם." לדבר איתו

  ).16% -לעתים קרובות , 29% -פעם 

  

בני נוער דיווחו יותר על חוסר ": בית"בתפיסת הזמינות נמצאו הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת ה

בחצי שנה האחרונה " בית"כרבע מהם שהו ב. זמינות ככל שמועד עזיבתם היה קרוב יותר למועד הריאיון

ייתכן גם .  מעל לשנה- 7%-לפני הריאיון לעומת כחמישית ששהו חצי שנה עד שנה לפני הריאיון ו

והייתה לכך השפעה על מידת הזמינות , או שינוי במספרם" בית"שבמהלך הזמן חל שינוי ביחס עובדי ה
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 לייחס מגמה זו לפרספקטיבה המשתנה ניתן, לחילופין. ויש לתת על כך את הדעת, של העובד לבני הנוער

  ".בית"לאחר זמן מעת עזיבת ה

  

ורבים , בחינה של נגישות העובדים העלתה כי שני שלישים מבני הנוער יצרו קשר עם עובד אחד לפחות

דיווחו שהם מרגישים שהם יכולים לפנות לפחות לאחד , שלושה רבעים מכלל בני הנוער, עוד יותר

  . ורךבעת הצ" בית"העובדים ב

  

ענו שזהו ) 52%(אחוז גבוה יחסית , "בית"כאשר בני הנוער נשאלו למי הם יכולים לפנות מתוך צוות ה

העובדה שאחוז גבוה . "בית" רכז ה- 14%- מדריכים ו- 12%, "בית"ה אם - 16%, מתנדב/סטודנט

קבוע של משמעותית מבני הנוער תופס דווקא את המתנדבים או הסטודנטים כנגישים יותר מהסגל ה

שכן ניתן היה לשער שדווקא הקביעות תגביר את , מפתיעה למדי, כגון המנהל או המדריכים, "בית"ה

ממצא זה עולה בקנה אחד עם המידע שהתקבל מהראיונות עם בני , עם זאת. תחושת הנגישות והזמינות

עסוק בעבודתו  "בית"החלק מבני הנוער סיפרו שרכז . הנוער באשר לחוסר הזמינות של הצוות הקבוע

הוא כל הזמן היה , הוא בקושי היה איתנו: "לדברי אחת הנערות. רוב הזמן ואינו יכול להתפנות אליהם

: ואחר כך אומר, הוא היה יושב איתנו כמה דקות, וכל פעם שהיינו נכנסים אליו להגיד שלום. עסוק

 מצאו לנכון להתייחס לתפקוד בראיונות חלק מבני הנוער, בנוסף." 'אני מצטער אבל אני עסוק, תשמעו'

מדברים ביניהם או מנהלים , הם דיווחו שאלה יושבים במשך הערב במשרד. המדריכים בשעות הערב

שתיגמר כבר , יאללה'הם תמיד נתנו לנו את התחושה הזו של : "שיחות בטלפון ולא יוצרים עמם קשר

טענות אלה מעלות את הצורך בהגברת ." וזהו' אנחנו באים ועושים את העבודה שלנו, 'כאילו', המשמרת

  .הזמינות של הצוות הקבוע

  

  )באחוזים" (בית"שביעות רצון של בני הנוער מהעובדים ומהנגישות שלהם ב: 7לוח 
  אחוזים 

 " בית"מרוצים או מרוצים מאוד מיחס צוות העובדים ב 78
   את צורכי הנער"בית"המידת ההבנה של צוות עובדי  65
    

  כ" סה-* ובדים היו עסוקים מכדי לעזורקרה שהע 100
 לעתים קרובות  16
 מדי פעם  29
  בכלל לא קרה  55
    
  בני נוער שיצרו קשר אישי עם עובד אחד לפחות  67
  כשמרגישים קושי " בית"אפשר לפנות לעובד אחד לפחות ב 76
   
  **העובד שאליו יכולים בני הנוער לפנות 

  מתנדב /סטודנט 52
   ביתהאם  16
  מדריך   12
   "בית"הרכז   14

  )2χ) p<0.05פי מבחן -על" בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת ה* 
  התשובות השכיחות ביותר** 
  

בני נוער ציינו שהיא . שאחת הדמויות הקבועות האהודה במיוחד על בני הנוער היא אם הבית, כדאי לציין

אחד הנערים כשנשאל ". אמא" דיווחו שחלק מהילדים קראו לה וחלקם אף, שימשה בעבורם דמות ֵאם
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זאת הייתה האישה שבאמת הצליחה לתת . הכי אהבתי זה את אם הבית-הכי: "מה אהב בבית ענה

: נערה אחרת מתארת אף היא את אם הבית כדמות מיוחדת..." ופשוט אהבה אותנו... חמימות לכולם

  ."והיא הייתה דואגת לנו, לינו כאילו היינו הילדים שלההיא התייחסה א. היא פשוט הייתה מקסימה"

  

בהקשר זה חלק מבני הנוער ". בית"יותר משני שלישים מבני הנוער ציינו את הצוות כהיבט הטוב ביותר ב

בריאיון . ורובם התייחסו בעיקר ליחס שהצוות הפגין כלפיהם, התייחסו לדמות ספציפית מבין העובדים

הם גם , צוחקים איתי כשהיה לי רע, הם כאילו היו יושבים ומדברים איתי ":עמה סיפרה אחת הנערות

  ."ניסו להסביר לי ולשכנע ולעזור בקטע של מסגרת כלשהי שלא רציתי ללכת אליה

  

מאחר שהתייחסו לדמות , מבני הנוער ציינו את יחס הצוות כהיבט שלילי) 36%(מעל לשליש , אולם

  .כמו חוסר הזמינות של הצוות הקבוע או מחסור בצוות, ותמסוימת או להיבט מסוים בתפקוד הצו

  

הן דיווחו על איומים סמויים וגלויים של . שדווקא הנערות התלוננו יותר על יחס הצוות, מעניין לציין

היו מדריכים שבאמצע : "אחת הנערות תיארה". בית"הצוות כלפי בני נוער שחרגו מנורמות ההתנהגות ב

והיו מזכירים כל הזמן את ?' לעוף לרחוב, מה את רוצה': היו אומרים, ל קטןאם נגיד היה תק, הלילה

נערה נוספת תיארה במילים קשות את רגשי הנחיתות שנוצרו בקרב בני ." רחוב בתור איום-רחוב-הרחוב

, הם האלוהים, שהם הצוות, תמיד נתנו לנו את התחושה הזאת שכאילו] הצוות[הם ": "בית"הנוער ב

  ." אנחנו אפס-ם ואנחנו הילדי

  

בידע שלהם על " בית"אחת הנערות סיפרה שלעתים נעשה שימוש לרעה של חלק מצוות ה, בנוסף

בעיקר במצבים שבהם היה מתפתח עימות בין , הקשיים שהנער חווה ועל ההיסטוריה המשפחתית שלו

אחת אחת הנערות תיארה עימות שכמעט התפתח לאלימות בינה לבין . נער לאחד מאנשי הצוות

נגיד אמא . לפעמים הם יורדים כאילו בנקודות הרגישות, קטעים] לאנשי הצוות[יש להם : "המדריכות

תראי אפילו אמא שלך זרקה אותך בגלל ההתנהגות 'באה המדריכה הזאת ואומרת לי , אותי' זרקה'שלי 

  ."'שלך

  

 האם היו בקשר עם נשאלו בני הנוער, כמדד לתחושת נגישות הצוות והתייחסות להם כמקור לתמיכה

בהתאם לממצאים . ענו בחיוב) 37%(מעל לשליש ). 8לוח " (בית"אחד מחברי הצוות לאחר שעזבו את ה

מבני הנוער היו ) 33%(אחוז גבוה יחסית , לגבי חברי הצוות שבני הנוער חשים שהם יכולים לפנות אליהם

כעשירית היו בקשר .  אם הבית היו בקשר עם21%- עם סטודנט או מתנדב ו"בית"בקשר לאחר עזיבת ה

  . או עובד סוציאלי"בית"עם בעלי תפקידים אחרים כגון רכז ה
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  )באחוזים(לאחר עזיבת המקום לפי דיווח בני הנוער " בית ברחוב חיים"הקשר עם צוות ה :8לוח 
   אחוזים

   לאחר שעזבו "בית"הבני נוער שהי בקשר עם משהו מצוות   37
  *בעל התפקיד 

  מתנדב /סטודנט 33
   הביתאם   21
   "בית"הרכז   12
  עובד סוציאלי   10
  עם כל הצוות   12

  שני בני נוער דיווחו שהיו בקשר עם המנהל ושלושה דיווחו שהיו בקשר עם מדריך* 
  

  "בית" שביעות רצון כללית מה.8
 7תוך  מ5.5 לסיכום שביעות הרצון הכללית של בני הנוער עומד על "בית"הציון הממוצע שקיבל ה

לחברים " בית"לשאלה האם היו ממליצים על ה, בנוסף). 100 מתוך 80מדובר בציון של , בהקבלה(

  . מבני הנוער בחיוב70%ענו , שייקלעו למצבים דומים

  

בדיקת מאפייניהם מלמדת שהם צעירים ". בית"שבעה עשר אחוזים מבני הנוער דיווחו שלא אהבו דבר ב

ושאחוז גבוה יותר מאחוזם )  מהבוגרים יותר30%לעומת ,  השיבו כך16 מבני הנוער עד גיל 44%(יחסית 

מ "לעומת ילידי בריה, )11%" (אחרת"או ילידי מדינה ) 72%(הם ילידי הארץ " בית"באוכלוסיית ה

  ). מהבנות44%לעומת , 56%(נמצא בִקרבם אחוז גבוה יותר של בנים , בנוסף. לשעבר

  

   "בית"ההצעות לשיפור . 9
 דיווחו 15%-אולם קרוב למחציתם לא הציעו כל הצעה ו, בני הנוער התבקשו להעלות הצעות לשיפור

שאר בני הנוער הציעו לשמור על קשר עם השירותים המטפלים בהם או ". נתן כל מה שיכול" "בית"שה

שהו בעיקר אלה ש, הצעה של בנות(להגביר את החום והאכפתיות מצד הצוות , הפניה לשירותים אחרים

  .לשפר את הייעוץ ולספק יותר כלים להתמודדות עם קשיים, )יותר מפעם אחת" בית"ב

  

. שיש לתת לבני הנוער" בית"נשאלו אנשי המקצוע אף הם על דברים שחסרים ב, בשאלון על אודות הנער

ר חלקם ציינו שיש צורך ביות, עם זאת. ציינו שהנער קיבל כל מה שצריך) 68%(מעל לשני שלישים מהם 

שיש צורך בהתאמה , הפעלה ותעסוקה וביותר הפניות למסגרות טיפוליות אחרות, סדר יום, גבולות

  .לתרבות של הנער ושיש צורך באוריינטציה יותר טיפולית

  

  לעומת מודלים אחרים" בית"שביעות הרצון של בני הנוער מה. 10
רים של קורת גג זמנית העלתה לבין שביעות הרצון ממודלים אח" בית"השוואה בין שביעות הרצון מה

ניתן אף לציין שממצאי מחקרי ההערכה האחרים שנבדקו מעלים את הצלחתם של מקומות . דמיון רב

גם ממצאי המחקר . זמני ותומך לבני הנוער, אלה בהשגה של מטרתם להפוך את המקום לבית חם

 בני הנוער במסגרת ההיבטים למעט הסתייגויות שהביעו, "בית"הנוכחי מעידים על שביעות רצון רבה מה

  .שלא מצאו חן בעיניהם
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  :להלן מספר ממצאים ממחקרי ההערכה, לשם המחשה

הביעו שביעות רצון רבה " באתנחתא"ו" מקום אחר"ב, "בית" מבני הנוער ששהו ב80%-90%בין  

 ).מצב החדרים, מזון(מהתנאים הפיזיים 
או " טובים"יכו את היחסים עם הצוות כהער" מקום אחר"וב" אתנחתא" מבני הנוער ששהו ב90%-כ 

שדיווחו שהיו מרוצים מאוד מיחס " בית" מבני הנוער ב80%-זאת בהשוואה לכ, "טובים מאוד"

 .הצוות
הביעו שביעות רצון גבוהה מבני נוער אחרים " מקום אחר"וב" אתנחתא" מבני הנוער ב71%-כ 

על הרגשה טובה בקרב בני הנוער  מבני הנוער במחקר הנוכחי שדיווחו 63%-בהשוואה ל, במקום

 ".בית"ב
בכל המסגרות דיווחו יותר משני שלישים מבני הנוער שימליצו לחברים במצב דומה על המקלט  

  ).70% -" בית" וה81% -" אתנחתא", 65% -" מקום אחר("

ודיווחו עליהם כאחד ההיבטים שלא מצאו חן " בית" מבני הנוער שהסתייגו מחוקי ה41%לעומת  

 57%לעומת (דיווחו על הקפדה יתירה על חוקי המקום " אתנחתא"רק רבע מבני הנוער ב, םבעיניה

משנת " מקום אחר"הממצאים המובאים בדוח ההערכה הקודם של ). שדיווחו שהם מרוצים מכך

  .)1996, פלד ושפירו; 1999פלד ודקל , שפירו" (אתנחתא" דומים לממצאים לגבי 1996

  

  לבני הנוער " יםבית ברחוב חי"תרומות ה. ז
  

הנושא .  לבני הנוער"בית"אחד הנושאים המרכזיים שנבדק במחקר המעקב הנוכחי הוא התרומות של ה

, ב"מנהלת סחל, כמו כן. נבחן באמצעות שאלות פתוחות בשאלונים לבני הנוער ולעובדים המטפלים בהם

, לבני הנוער" בית" לתרומות ה ובני הנוער שרואיינו פנים אל פנים התבקשו להתייחס אף הם"בית"הרכז 

  .פי תפיסתם-על
  

בני הנוער התבקשו ". בית"בשאלון לבני הנוער הוצגו בפניהם היגדים המבטאים תרומות אפשריות של ה

רוכזו ההיגדים בשלושה  9בלוח . תרם להם בכל אחד מההיבטים הללו" בית"לציין באיזו מידה ה

מובאים בלוח עוד שני מדדים של , בנוסף.  רגשיתתמיכה רגשית ונגישות, עזרה מקצועית: תחומים

  .ורכישת חברים" בית"תעסוקה ב: תרומה

  

 מבני הנוער הסכימו במידה רבה או רבה מאוד שנתרמו בשני מדדים או יותר 60%-הממצאים מראים ש

 ממצא זה, כאמור. ייעוץ מועיל או פתרון בעיה, התמודדות עם קושי: כגון, של עזרה מקצועית בתחומים

עולה בקנה אחד עם הדיווח של בני הנוער במסגרת הראיונות על כך שהעזרה המקצועית שקיבלו 

  .בין אם הייתה זו עצה טובה ובין אם הפנו אותם למסגרת אחרת, הטביעה את חותמה" בית"במסגרת ה
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  ) באחוזים (*פי דיווח עצמי-על, לבני הנוער" בית"תרומות ה: 9לוח 
  ההיגד אחוזים

 צועית עזרה מק 
 עזרו לי להתמודד עם קושי שהיה לי  66
 העניקו לי ייעוץ מועיל  60
  עזרו לי למצוא פתרון לבעיה 52
  ** מדד מסכם  60
    
 תמיכה רגשית  

 ִאפשרו לי לפרוק רגשות  63
  הרגשתי שמקשיבים לי 67
  **מדד מסכם  72
    
 נגישות רגשית  

  שאני חש קושינתנו לי תחושה שיש לי לאן ללכת כ 66
 הרגשתי שמקבלים אותי כמו שאני  84
  ^נתנו לי תחושה שאני יכול לדבר על כל דבר 70
  נתנו לי תחושה שיש מישהו שנמצא שם בשבילי 73
  #נתנו לי תחושה שיש לי מקום לשבת בשקט עם עצמי 58
  **מדד מסכם  73
    
  נתנו לי תעסוקה 56
  ^רכשתי חברים 70

  רבה מאוד/שדיווחו במידה רבהאחוז בני הנוער * 
  אחוז בני הנוער שענו במידה רבה או רבה מאוד לגבי לפחות מחצית הפריטים המרכיבים את המדד** 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -על" בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת ה^ 
  )2χ) p<0.05חן פי מב-על" בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מספר הפעמים שהנער שהה ב# 
  

 דיווחו על תמיכה רגשית שקיבלו באמצעות האפשרות לפרוק רגשות או שהרגישו שמקשיבים 70%-כ

, הסכימו במידה רבה או רבה מאוד עם רוב ההגדים של נגישות רגשית) 73%(אחוז דומה . להם או שניהם

נתנו "ו" ם אותי כמו שאניהרגשתי שמקבלי", "נתנו לי תחושה שיש לי לאן ללכת כשאני חש קושי: "כגון

  ".לי תחושה שיש מישהו שנמצא שם בשבילי

  

נמצאו הבדלים מובהקים ") נותנים לי תחושה שאני יכול לדבר על כל דבר("במדד אחד של נגישות רגשית 

במהלך חצי " בית"אחוזים נמוכים יותר מקרב בני הנוער שהיו ב": הבית ברחוב חיים"לפי מועד יציאה מ

יחסית לבני נוער שהיו בו ) 52%(ריאיון הסכימו במידה רבה או רבה מאוד עם היגד זה השנה שקדמה ל

  ).76%(חצי שנה ויותר קודם למועד הריאיון 

  

  בפרספקטיבה "בית"הגם במהלך הראיונות שהתקיימו עם בני הנוער ניכר שהם רואים את התרומה של 

זה שינה לי את קו המחשבה . זה חישל אותי. למדתי שם הרבה: "וכך סיפר אחד הנערים. של הזמן שחלף

לא משנה , זה הראה לי שתמיד... לראות דברים. לא בצורה כל כך מאיימת...  להסתכל על דברים לא-

  ."יש אור בקצה המנהרה, באיזה מצב אני נמצא
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ועל התכניות , נתנה לה פסק זמן לחשיבה על עצמה" בית"אחת הנערות דיווחה שבמבט לאחור השהות ב

מה אתה רוצה , ואז אתה יושב וחושב על דברים. אין לך הרבה מה לעשות... אדם בהוסטל-כבן: "להש

  ."ככה אתה תורם לעצמך. איפה אתה רוצה להיות, איך אתה רוצה להתקדם, לעשות

  

לפי מספר הפעמים שהנער " יש לי מקום לשבת בשקט עם עצמי"הבדלים מובהקים נוספים נמצאו בהיגד 

יותר מפעם אחת ענו במידה רבה או " בית"אחוזים גבוהים יותר בקרב בני נוער ששהו ב". בית"שהה ב

, ממצא זה אינו מפתיע). 51% לעומת 71%( פעם אחת בלבד לעומת בני נוער ששהו במרכז, רבה מאוד

שנזקקו , כמקום שבו ניתן למצוא פינה של שקט הביא את בני נוער" בית"משום שייתכן שהערכת ה

  .לחזור אליו,  טווחלפתרון קצר

  

דבר , "בית"שבעים אחוזים הסכימו במידה רבה או רבה מאוד עם ההיגד לגבי רכישת חברים חדשים ב

הבדלים מובהקים לפי מועד נמצאו , באשר לכך. העולה בקנה אחד עם שביעות רצונם של בני הנוער

ה עד שנה לפני מועד הריאיון  מבני הנוער ששהו בו חצי שנה וחצי שנ80%-כ": בית ברחוב חיים"עזיבת ה

מגמה זו דומה להבדלים ). 54%( מאלה ששהו במרכז זמן רב יותר 54%לעומת , דיווחו על תרומה זו

. כאחד ההיבטים הטובים ביותר" בית"המובהקים שנמצאו ביחס לדיווח בני הנוער על אוכלוסיית ה

  .הולכת ונחלשת" בית"בככל שהזמן עובר נראה כי התחושה של רכישת חברים חדשים , כצפוי

  

 אפשרה לבדוק לא רק את שביעות רצונם של בני הנוער מהמענים שקיבלו "בית"הבחינה של תרומות 

, כלומר.  על רווחתם לאורך זמן"בית"אלא גם את תפיסתם לגבי ההשפעה של ה, בעת שהותם

, איפוא,  להיות מצביכול. ובמה שהוא נתן או תרם לבני הנוער" בית"ההתמקדות היא בערך המוסף של ה

הם נקלטו : אך תרומתו הייתה רבה מאוד, "בית"שבני נוער הביעו שביעות רצון נמוכה מהיבטים שונים ב

הבעת שביעות רצון רבה אינה מעידה , ולהפך. שבו לביתם או פתרו סכסוך ממושך עם הוריהם, במסגרת

לגבי כל " בית"ביעות רצון רבה מההביע ש, למשל, אחד הנערים המרואיינים". בית"בהכרח על תרומת ה

, אולם כיום הוא מסתובב מנותק מכל מסגרת טיפולית ומתגורר אצל חברים, ההיבטים שעליהם נשאל

  .תוך חיפוש אחר קורת גג ומסגרת קבועה

  

פי הערכתם עזרו להם להסתדר - שעל"בית"בני הנוער התבקשו לציין בשאלה פתוחה את ההיבטים מה

סוציאליים שרואיינו התבקשו להביע את דעתם לגבי התרומה העיקרית של גם העובדים ה. בחיים

 "בית"מה" שום דבר"ציינו שלא הפיקו ) 48%(עולה שכמעט מחצית בני הנוער  10מלוח .  לנער"בית"ה

לאור האחוז הגבוה והמאכזב שדיווחו כך עולה שאלה באשר . שעזר להם להסתדר בחיים לאחר עזיבתם

  .תו על בני הנוער בטווח הארוךוהשפע" בית"לתרומת ה

  

אחוזים גבוהים יותר מבין : נמצאו הבדלים מובהקים בהערכה של חלק מתרומות אלה לפי גיל הנער

) 43%( מקום להיות בו בעת צרה -התייחסו לתרומה של קורת גג )  ומעלה19בני (המבוגרים ביותר 

, 3%-7%- ו5%-6%(עירים יותר מאשר האחוזים בקרב בני נוער צ, )29%(פינוק ויחס , ולתמיכה

  ).בהתאמה
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  )באחוזים(פי דיווח הנער והעובד הסוציאלי -על, לפי גיל" בית ברחוב חיים"תרומות ה: 10לוח 
   גיל

   כ "סה  16עד  18-17 +19
 שעזרו להם להסתדר "בית"היבטים שבני הנוער ציינו לגבי ה    

 בחיים 
  *שום דבר 48  55  52  32
  **מקום להיות בעת צרה, גגקורת   15  6  5  43
  ***נתנו ייעוץ וכלים להתמודד עם קשיים 14  12  18  11
  העלו ביטחון עצמי  12  9  14  14
  **פינוק ותמיכה, יחס טוב 11  3  7  29

  עצמאות 8  12  5  7
  ראייה חיובית ופרופורציות, פתיחות לדבר 4  6  2  4
      
  העובד הסוציאליפי דיווח -לנער על" בית"הדבר העיקרי שתרם ה    

  )אוכל וניקיון, קורת גג(צרכים בסיסיים  48  45  50  48
  שקט , פסק זמן 21  18  14  33
  חברתית ופרופורציות, תמיכה רגשית 18  18  14  24
  זמן למציאת פיתרון עתידי  14  6  17  20
  *** מתן גבולות ומסגרת 13  10  11  20
  קבלה ללא תנאים  8  4  9  11

  *הגנה פיזית  6  6  6  7
  ^לא תרם 16  18  20  9

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא על*   
 )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על**  
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין הנער על*** 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על^    

  

אחוזים גבוהים יותר מהנערות דיווחו על . מובהקים לפי מין וארץ לידה של בני הנוערנמצאו גם הבדלים 

לעומת , 20%( שעזרו להם להסתדר בחיים "בית"ייעוץ וכלים להתמודד עם קשיים כאחד ההיבטים מה

אמרו שלא קיבלו דבר שעזר להם ) 56%(אחוזים גבוהים יותר מבני הנוער ילידי הארץ ).  מהנערים5%

ובמיוחד מבני הנוער ילידי ) 50%(מאשר האחוזים מבני הנוער ילידי ארצות אחרות ,  בחייםלהסתדר

 "בית"נתונים אלה עולים בקנה אחד עם הממצאים על שביעות רצון מה). 26%(ברית המועצות לשעבר 

 ") בית"יחסית לשיעורם באוכלוסיית המבקרים ב(אשר הראו שאחוז גבוה יותר מבני הנוער ילידי הארץ 

  .נטו לציין שלא היו מרוצים משום דבר

  

לגבי " מקום אחר"שבהשוואה בין ממצאי המחקר הנוכחי לבין ממצאי המחקר על , מעניין לציין

השיבו שאינם יודעים , מרביתם בנים, כרבע מבני הנוער: התרומה לבני הנוער נמצאה תופעה דומה

דיווחו כי שהשהות לא , ם הם בעיקר בניםג, וכחמישית, להעריך את תרומתו הכללית של המקום בעבורם

  ).1996, פלד ושפירו(נתנה להם דבר 

  

" בית"העובדים הסוציאליים מצדם התייחסו לסיפוק של צרכים בסיסיים כאל התרומה העיקרית של ה

התייחסו לתמיכה ) 18%(שניתן לנער וכחמישית נוספת " פסק זמן"חמישית מהם ציינו זאת כ). 48%(

חלק מהעובדים הסוציאליים ציינו פסק זמן לעובד למציאת פתרון קבוע יותר עבור . תהרגשית והחברתי
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 16%הממצאים מראים כי , לצד התרומות הללו). 13%(חלק אחר ציינו מתן גבולות ומסגרת , )14%(הנער 

  . לא תרם דבר לבני הנוער"בית"ציינו שה

  

אחוזים גבוהים יותר .  ומגזר של בני הנוערארץ לידה, הבדלים מובהקים נמצאו בדיווח העובדים לפי מין

, 9%- ו20%(במתן גבולות ומסגרת לגבי בנים מאשר לגבי בנות " בית"של עובדים דיווחו על תרומת ה

אחוזים גבוהים יותר מהעובדים דיווחו זאת ביחס לבני , באשר לתרומה במתן הגנה פיזית). בהתאמה

 כל 5%(נוער ילידי הארץ וילידי ברית המועצות לשעבר לעומת בני , )23%(הנוער ילידי ארצות אחרות 

בבחינת ההבדלים לפי מגזר נמצא שטענת העובדים כי הבית לא תרם לנער דבר שכיחה יותר ). אחד

  ).14%(בהשוואה למגזר היהודי , )30%(בהתייחסות לבני נוער מהמגזר הערבי 

  

שבדומה לדיווח העובדים , ן לצייןמעניי. ב" נבדקה גם בקרב אנשי סחל"בית"הבחינה של תרומות 

:  דיווח שהתרומה הראשונית היא מילוי הצרכים הפיזיים הראשוניים"בית"הגם רכז , הסוציאליים

  ".  הבסיסי ביותר-לאכול , מקום לשים את הראש"

  

מנהלת , כמסגרת נוחה ונעימה הממלאת צרכים בסיסיים של הנער" בית"מעבר להתייחסות ל, עם זאת

הן לתקופת השהייה ,  כשירות המעניק חוויה מתקנת"בית" הציגו את תרומת ה"בית"כז ההפרויקט ור

מדובר במתן עזרה באיזשהו , בגדול: "לדברי המנהלת. ברחוב והן למפגשים קודמים עם שירותים אחרים

  ."מדובר במתן תמיכה ובחוויה מתקנת. בין אם הוא אקוטי או מתמשך, משבר

  

.  כמסגרת מכילה הנותנת לבני הנוער פסק זמן למנוחה"בית"הת האפיון של החוויה המתקנת נוצרת בזכו

לבניית מוטיבציה להמשך טיפול ולבחינת אפשרויות קליטה , פסק הזמן הזה מנוצל להערכת מצבם

מנותקת מהחיים של , "בית"השלטענת רכז , פסק הזמן מתאפשר ביצירה של מסגרת. בשירותים בקהילה

לגלות את "תרומתה של מסגרת כזו היא בבניית יכולת , לדבריו. יום-וה ביוםהנער ומהקשיים שהוא חו

הרכז מתאר את פרק הזמן של השהות . ולצאת מחוזק ומונע לקבלת טיפול בקהילה" הכוחות שלו

את הנתק בין ". אמצעית ושל תחושת שייכות-של הכלה בלתי, איזושהי פנטזיה של מקום"כ" בית"ב

אוכל ,  שעות ביממה24אנחנו מקיפים אותו : "יום של בני הנוער הוא מתאר-לבין מציאות היום" בית"ה

 -משולה ללידה , "בית"ההיציאה מ, לטענתו." מלטפים אותו ומשגיחים עליו, מיטה כל הזמן, כל הזמן

אבל בסופו של דבר חותכים את , אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר רך ונעים: "נמנע-תהליך בלתי

הוא מודע ואף מתאר את הבעייתיות של מצב בני , ואכן." והתהליך הזה הוא תהליך קשה; חבל הטבור

הם חוזרים לאיזושהי מציאות הרבה יותר , כשהם חוזרים לקהילה": "בית"הנוער לאחר יציאתם מה

  ".אפורה

  

  " בית"צבם של בני הנוער לאחר היציאה מהמ. ח
  

מקום : "בית"ם בעת ביצוע הריאיון ומאז שיצאו מהבראיונות עם בני הנוער נבדקו מספר היבטים במצב

ביטחון עצמי לעומת (תחושה של רווחה כללית , )לימודים ועבודה ותכניות לעתיד(תעסוקה , מגורים

יחסים עם ההורים ודפוסי פנייה לקבלת עזרה וקבלה בפועל של , תמיכה חברתית ובדידות, )חוסר אונים
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והם רואיינו בטווח שנע בין , חידות במועדי ריאיון בני הנועראין א, כאמור. סוגים שונים של  עזרה

רואיינו העובדים הסוציאליים המטפלים , בנוסף". בית" חודשים לשנתיים לאחר יציאתם מהלושהש

אף הם התבקשו להתייחס לקשיים ולמצבים שונים שאליהם נקלעו בני הנוער . בבני הנוער בתקופה זו

  .ועד למועד הריאיון ולתחושתם ביחס למענה לקשיים אלה" בית ברחוב חיים"מעת עזיבת ה

  

  דפוסי מגורים . 1
עלה הצורך לבחון את , לאור ההנחה שבני הנוער הזקוקים לקורת גג זמנית מאופיינים בניידות רבה

לפני השהייה : בדקנו את מקום המגורים של בני הנוער בשלוש נקודות זמן, לכן. פני זמן-ניידותם על

 שלושה חודשיםבדרך כלל בין ( ובעת ביצוע הריאיון "בית"מיד לאחר עזיבת ה, " חייםבית ברחוב"ב

  ").בית"לשנתיים לאחר היציאה מה

  

על דפוסי " בית"השפעה על ה: הממצאים מצביעים על מספר מגמות בדפוסי המגורים של בני הנוער

; ני הנוער בין מקומות מגוריםניידותם של ב; חזרה של בני הנוער לבית הוריהם; המגורים של בני הנוער

שביעות רצון גבוהה של רוב בני ; שונות של דפוסי מגורים לפי ארץ המוצא; שונות בדפוסי מגורים לפי גיל

  .הנוער ממקום המגורים שלהם בעת הראיון

  

  על דפוסי המגורים של בני הנוער" בית"השפעה של ה 1.1

. מיד לאחר עזיבתו ובזמן הריאיון, "בית" הכניסה ל מציג את מקום המגורים של בני הנוער לפני11 לוח

 בבית -כחמישית , מהלוח עולה שמעל למחצית מבני הנוער התגוררו בשלוש נקודות הזמן בבית הוריהם

  .של קרובים או חברים או באופן עצמאי

  

  

  )אחוזים(מיד לאחר עזיבתו ובזמן הריאיון , "בית"מקום המגורים של בני הנוער לפני הכניסה ל :11לוח 
מגורים בעת 

  הריאיון
מיד לאחר שיצאו 

 "בית"מה
לפני שנכנסו 

  "בית"ל
  

 מקום המגורים 
  כ"סה  100  100  100

  בית ההורים 56 53 52
 מגורים עצמאיים , בית חברים, בית קרובים 20 19 21

  ברחוב, מקום מזדמן 17 3 3
  משפחה אומנת, פנימייה, הוסטל, מעון 7 25 24

  

 על "בית"ה ת מצביעים על השפעאשר, מעברים של בני הנוער בין מקומות המגוריםאת ה הלוח מציג גם

 מבני הנוער חיו 17%, "בית" שלפני כניסתם להנתונים מראים. ודפוסי המגורים של בני הנוער ששהו ב

בהשוואה לאחוז , וזאת; או גרו ברחוב) עברו ממקום למקום(ללא מסגרת מגורים מסודרת וקבועה 

מסתמנת השפעה של ).  בכל מועד3%(ותר נמוך שחיו כך מיד לאחר יציאתם או בעת הריאיון הרבה י

בעת כניסתם של . פנימייה או משפחה אומנת, הוסטל, מעון: כגון, ביתיים-גם לגבי סידורים חוץ" בית"ה

 באו ממסגרות כאלה ואילו רבע דיווחו על מקומות מגורים אלו מיד לאחר 7%, "בית"בני הנוער ל

עזר לבני הנוער למצוא מסגרת שהייתה יכולה " בית" מממצאים אלו עולה שה.יציאתם ובעת הריאיון

  .לאפשר מגורים קבועים
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, "בית ברחוב חיים"מיד לאחר היציאה מה,  מכלל בני הנוער חזרו52%-עיבוד כללי של המידע מראה ש

מכיוון , משמעית-אינה חדא זה הפרשנות של ממצ". בית"לאותה מסגרת מגורים בה שהו לפני כניסתם ל

שמצד אחד עצם החזרה של בני הנוער למקום מגוריהם הקודם עלולה להעיד על כך שלא נמצאה להם 

ולכן , "בית"המשבר טופל במסגרת השתכן יי, מצד אחר". בית"המסגרת מגורים מתאימה עם צאתם מ

  .כלו לשוב למסגרת המגורים הקודמתבני הנוער י

  

   הנוער לבית הוריהם החזרה של בני 1.2

השוואה בין מקום המגורים . החזרה של בני הנוער לבית ההוריםמגמה נוספת שעולה מהממצאים היא 

) 70%( ממנו מראה שרוב בני הנוער היציאהאחר ללבין מקום מגוריו מיד " בית" להכניסהשל הנער לפני 

תמנת גם לגבי בני נוער שהגיעו מסמגמה זו . מבית ההורים גם חזרו אליו" חייםבית ברחוב "שבאו ל

  . מסידורי מגורים אחרים"בית"ל

  

רוב בני כי  עולה )11לוח  (זמן הריאיוןל" בית"השוואה בין מקומות המגורים מיד לאחר היציאה מהמן ה

בית ב המגורים תכדאי לציין שמגמ). 82%(הנוער שהגיעו לבית הוריהם עדיין היו שם בעת הריאיון 

  .למקומות אחרים" בית"ער שעברו מהריאיון מסתמנת גם בקרב בני נוההורים בעת ביצוע ה

  

היא עשויה להעיד על פתרון סכסוך , מחד. קשה לשפוט לחיוב או לשלילה את עצם החזרה לבית ההורים

מכיוון שרוב בני הנוער נזקקים לקורת , מאידך;  לשוב לבתיהםבני הנועראשר אפשר ל, או קושי משפחתי

- בני הנוער העדיפו את בית ההורים על, כלומר ,החזרה לבית הנה בבחינת הרע במיעוטותכן שיגג כלשהי י

בדיקה של המענה של מקום המגורים על צורכיהם של בני , בהקשר זה. פני הרחוב או מגורים מזדמנים

 מבני הנוער שדיווחו שמקום מגוריהם בעת הריאיון עונה על צורכיהם 30%ה כי מתוך תהנוער העל

  .רובם גרים עם הוריהם, ועטה או כלל לאבמידה מ

  

בספרות מתוארת מגמה של השירותים השונים לפעול לאיחוד בין בני נוער מחוסרי קורת גג לבין 

מגמה זו נובעת בעיקר מחוסר העקביות של מסגרות אחרות במתן שירותים ומהחשיבות . משפחותיהם

מחקרים שונים , בנוסף.  משמעותייםבני הנוער ביצירת קשריםבעבור משפחת המוצא ל ישהרבה ש

 & Thompson, Safyer (מראים שמצבם של בני נוער שאוחדו עם משפחותיהם טוב יותר משל האחרים
Polio, 2001; Teare, Furst & Peterson, 1992 .(שהדבר תלוי במקרה האיחוד עצמו, כדאי לציין, עם זאת .

יש לעשות עם המשפחה ועם הנער לקראת שובו ספרות ניתנת חשיבות רבה לעבודת ההכנה שב, בנוסף

  .הדרכה ומתן מידע, באמצעות שיחות, הביתה

  

  ניידות של בני הנוער בין מקומות מגורים  1.3

ועד למועד " בית"ה ניידות של בני הנוער בין מקומות מגורים מאז שעזבו את צביעים עלהממצאים מ

שהיו עשויים להוות  מקומות מגורים הסדירלמצליח " בית"ה שנראה שאף כי מתקבל הרושם. הריאיון

בני הנוער נשאלו על משך השהות .  נמשך לאורך זמןינובפועל מצב זה א,  לבני הנוערמסגרת קבועה

 מהם נשארו עד 45%-הנתונים מראים ש). 12 לוח ("הבית"יציאתם מבמקום שאליו עברו מיד לאחר 



  43

 חמישית היו במקום זה עד, לעומתם". בית"הה מיציאלאחר האליו עברו שמקום הבאותו הריאיון  מועד

  . יותר מחודש- ימים בלבד וכשליש חודש

  

  )באחוזים ("בית"דפוסי שהייה במסגרת המגורים מיד לאחר היציאה מה :12 לוח
  "בית"משך השהייה במקום המגורים שאליו הגיעו לאחר עזיבת ה אחוזים

  כ "סה  100
  פחות משבוע  4

  שבוע עד חודש  16
  יותר מחודש  35
  )מועד הריאיון(עד עכשיו  45

  

 מבני 26%  עולה כי13 מלוח .מספר מקומות המגורים הממוצע שהחליפו בני הנוער עומד על כשלושה

מספר המקומות ( נדדו בין שלושה מקומות או יותר 36%הנוער דיווחו שעברו בין שני מקומות ואילו 

  .)15 עומד על רביהמ

  

,  ועד למועד הריאיון" בית ברחוב חיים"ת המגורים של בני הנוער מאז יציאתם מהמספר מקומו :13לוח 
  )באחוזים(לפי גיל 

   גיל
 * מספר מקומות מגורים כ "סה  16עד   18-17  + 19

  כ "סה  100  100  100  100
 מקום אחד  38  45  41  26
 שני מקומות  26  33  26  17
 ארבעה מקומות -שלושה 21  14  26  20
 חמישה מקומות ויותר 15  8  7  37
          

 ** מספר מקומות ממוצע  2.8  2.3  2.2  4.3
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על   *

 One-Way Anovaפי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על** 
  

  גיל בין קבוצות השונות של  דפוסי המגורים  1.4
מגורים המקום ל" הבית"בני הנוער מיד לאחר יציאתם משבו היו  בין המקום נמצאו הבדלים מובהקים

 בני הנוער שוהים במסגרות קבועות ,הממצאים מראים שככל שהגיל עולה. )14לוח  (איוןיבעת ביצוע הר

ישנה ירידה באחוז בני הנוער שגרים בבית , כך. וגמישות יותר מבחינת אפשרות השהיה לאורך זמןפחות 

 19 בקרב 45%- ו18-17בני מ 51%לעומת ,  ומטה16  בניבני הנוערמ 59%(יל געם העלייה בהוריהם 

 35%: פנימייה או משפחה אומנת יורד עם העלייה בגיל, הוסטל, גם אחוז המתגוררים במעון). ומעלה

שיעור המתגוררים , לעומת זאת.  או יותר19 בקרב בני 16%- ו18-17 בקרב בני 20%,  ומטה16בקרב בני 

  ).בהתאמה לקבוצות הגיל, 34%- ו26%, 4%(ם או חברים עולה עם עלייה בגיל בבית קרובי
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  )באחוזים* ( לפי גיל,ריאיוןהצוע יהמגורים של בני הנוער בעת ב: 14לוח 
     גיל

 מקום מגורים כ "סה  16עד   18-17   +19
  כ"סה  100  100  100  100

  בית ההורים 52  59  51  45
 עצמאי / חברים/ בית קרובים 21  4  26  34

  ללא מסגרת מסודרת או ברחוב 3  2  3  5
  משפחה אומנת, פנימייה, הוסטל, מעון 24  35  20  16

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל על* 
  

אחוז ). 13לוח (נוסף לכך נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל במספר מקומות המגורים שאליהם הגיע הנער 

).  מהצעירים יותר8% לעומת 37% (יותרדיווחו שגרו בחמישה מקומות ו  ומעלה19גבוה יותר של בני 

  גרו )  ומעלה19גיל (בני הנוער הבוגרים : מגמה זו משתקפת גם במספר הממוצע של מקומות המגורים

 בקרב 2.2(לעומת מספר קטן יותר בקרב הצעירים יותר , "בית" מקומות בממוצע לאחר שיצאו מה4.3-ב

משתני לצורך ניבוי מספר המקומות -שבניתוח רב,  כדאי לציין).16רב בני נוער עד גיל  בק2.3-ו 18-17בני 

גם ." טווח הזמן מאז עזיבת הבית"מצאנו לנכון להחזיק קבוע את המשתנה , שעברו בני הנוער לפי גיל

  . מקומות0.4-בניתוח זה נמצא כי כל שנת גיל מעלה את מספר מקומות המגורים שמחליפים בני הנוער ב

  

  שונות בדפוסי המגורים לפני מוצא  1.5
ומיד " בית"יה ביהממצאים העלו הבדלים לפי ארץ מוצא בין דפוסי המגורים של בני הנוער לפני השה

ברית  מראים שאחוז גבוה יותר מבני הנוער יוצאי 15הנתונים המוצגים בלוח . אחרי היציאה משם

, )23% ("בית" לפני בואם לים או גרו באופן עצמאיהיו בבית קרובים או חברשדיווחו המועצות לשעבר 

אחוז , כמו כן). 14%(ובקרב העולים ממדינות אחרות ) 19%(לעומת האחוז בקרב הישראלים הוותיקים 

יחסית לשאר ) 43%(בפנימייה או אצל משפחה אומנת , עולים ממדינות אחרות שהו במעוןה ןגבוה מ

אף לא אחד , בנוסף). מיוצאי ברית המועצות לשעבר  בקרב הוותיקים ואף לא אחד6%(הקבוצות 

מהעולים ממדינות אחרות דיווח שהיה ברחוב או במקום מגורים מזדמן בהשוואה לכחמישית מן 

  .האחרים

  

מיד לאחר היציאה  מראה גם הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא במקום המגורים של בני הנוער 15לוח 

בהשוואה לשאר ) 64%(ית המועצות לשעבר הגיעו לבית הוריהם אחוז גבוה יותר של יוצאי בר. "בית"מה

ייתכן שממצא זה נעוץ ביחסים בין ).  בלבד בקרב העולים האחרים14%- אצל הוותיקים ו52%(הקבוצות 

הספרות מראה שמשפחות אלה הן קטנות יותר . בני המשפחה בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר

, כמו במחקר הנוכחי, בנוסף. המאופיין במחויבות ובמשמעת, לדיםומאופיינות בקשר הדוק בין הורים לי

יחסית לכלל (הוריות בקרבם -מחקרים שונים מצביעים על אחוזים גבוהים של משפחות חד

ייתכן שגם מצב זה מגביר את תחושת המחויבות ההדדית של הנער וההורה המטפל בו ). האוכלוסייה

כדאי ). טרם פורסם, קונסטנטינוב ולוי, אלנבוגן-פרנקוביץ; 1998, אלנבוגן וולפסון-פרנקוביץ, נועם(

  . שגם במחקר הנוכחי דיווחו אחוז נמוך יחסית מבני נוער אלה על קשיים במשפחה, לציין
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  ) באחוזים* (לפי מוצא, ומיד לאחר היציאה" בית"מקום מגורים של בני הנוער לפני השהייה ב :15לוח 
   ארץ מוצא

מדינות 
  אחרות

  ת המועצות ברי
   לשעבר

  
  ישראל 

  
 כ "סה

  
  

  כ"סה -" בית"מגורים לפני ה  100  100  100  100
  בית ההורים 56  58  57  43
  עצמאי, חברים, בית קרובים 20  19  23  14

  מקום מגורים מזדמן או ברחוב 17  17  20  0
  משפחה אומנת, פנימייה, הוסטל, מעון 7  6  0  43
          

  כ" סה- "בית"לאחר המגורים מיד   100  100  100  100
  בית ההורים   53  52  64  14
  עצמאי, חברים, בית קרובים  19  23  7  14

  מקום מגורים מזדמן או ברחוב  3  4  4  0
  משפחה אומנת, פנימייה, הוסטל, מעון  25  21  25  72

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא על* 
  

  בהשוואה , )72%(הוסטל מעון , לפנימייה" בית"עברו מהאחוז גבוה יותר מהעולים ממדינות אחרות 

פי הנתון שהוצג לגבי מקום המגורים -על.  מיוצאי ברית המועצות לשעבר25%-ל מהוותיקים ו21%-ל

נראה שחלק גדול מבני הנוער העולים ממדינות אחרות חזרו לסידור המגורים , "בית"לפני השהייה ב

  ".בית"שקדם לשהייתם ב

  
  איון ירצון ממקום המגורים בעת הרשביעות  1.6
איון עונה י בעת הרשלהםסבורים שמקום המגורים ) 70%( אחוז גבוה יחסית מהמרואיינים ,16לוח לפי 

הבנות : נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים, באשר לכך .13על צורכיהם במידה רבה או רבה מאוד

).  מהבנים5%לעומת , 19%(ל צורכיהן הביעו פחות שביעות רצון בדיווחן שהמקום כלל לא עונה ע

אחוז גבוה יותר מבני הנוער מהמגזר היהודי הביעו שביעות רצון : הבדלים מובהקים נמצאו גם לפי מגזר

 מבני הנוער 55%-לעומת כ,  השיבו במידה רבה או רבה מאוד71%(ממקום המגורים בעת הריאיון 

ודי השיבו שהמקום כלל אינו עונה על צורכיהם  מבני נוער מהמגזר היה15%, עם זאת). מהמגזר הערבי

  .לעומת אף לא אחד מהמגזר הערבי

  
  )באחוזים(ם בעת הריאיון השביעות הרצון של בני הנוער ממקום מגורי :16לוח 

  מגזר    מין    
  ערבי  יהודי    בנות  בנים  כ"סה  ^*מקום המגורים בעת הריאיון עונה על צורכי הנער

  100  100    100  100  100  כ"סה
  55  71    70  70  70  רבה מאוד/במידה רבה

  45  14    11  25  17  במידה מועטה
  0  15    19  5  13  בכלל לא

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על* 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על^ 
  

העלתה " בית"ותם בבדיקה של שביעות הרצון של בני הנוער ממסגרת המגורים שאליה הגיעו בתום שה

אחוז גבוה יותר מהמגזר . דיווחו כי הם רצו להגיע למקום זה) 63%(שקרוב לשני שלישים מבני הנוער 

  ).בהתאמה, שני שלישים לעומת שליש(היהודי דיווחו על רצונם להגיע למקום זה מאשר במגזר הערבי 

                                                   
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מסגרות המגורים בבחינה של ההשפעה של חזרה לבית ההורים בהשוואה  13

  .שיפוט המגמה של החזרה לבית ההורים לחיוב לשלילהממצא זה מוסיף קושי על . למגורים במסגרות אחרות
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העלתה דמיון " אתנחתא"וב" מקום אחר"בחינה השוואתית של מקומות מגורים בקרב בני נוער ששהו ב

פלד , שפירו(לממצאי המחקר הנוכחי ביחס לדפוס המגורים של בני הנוער עם צאתם מהמקלטים האלה 

: דוגמה נוספת. כמחציתם שבו לבתיהם, פי דיווח בני הנוער בשני המקלטים-על, לדוגמה). 1999, ודקל

ר בעת ביצוע הריאיון היה בית מקום השהות של מרבית בני הנוע, "בית"בדומה לממצאים לגבי ה

כשלושה (בדומה לממצאי המחקר הנוכחי , בחינה של מספר מקומות מגורים העלתה כי, בנוסף. ההורים

הספיקו לשהות לפחות בעוד שני " מקום אחר"כחצי מבני הנוער ששהו ב, )מקומות מגורים בממוצע

  ). 1996, פלד ושפירו(מקומות 

  

  דפוסי לימוד . 2
למדו " בית ברחוב חיים" ששהו ב17לימודי העלתה כי שלושה רבעים מבני הנוער עד גיל בחינת המצב ה

אחוז . ארץ מוצא ומגזר, בנושא זה נמצאו הבדלים מובהקים לפי מין). 17לוח (בבית הספר בעת הריאיון 

וער אחוזים גבוהים יותר מבני הנ).  מהבנים52%לעומת , 91%(גבוה יותר של בנות דיווחו שהן לומדות 

 דיווחו שהם לומדים לעומת בני נוער ישראלים ותיקים ובני נוער שבאים ברית המועצות לשעבריוצאי 

 מבני הנוער מהמגזר היהודי דיווחו 79%, באשר למגזר). בהתאמה,  33%- ו71%, 94%(מארצות אחרות 

אחד עם ממצאים ממצא זה עולה בקנה .  מבני הנוער מהמגזר הערבי40%לעומת , בריאיון כי הם לומדים

גבוה ביותר המראים שאחוז בני הנוער הערביים שאינם לומדים , על נשירת בני נוער ממסגרות לימודיות

  ).2001, פרנקוביץ וריינפלד-אלנבוגן, נבות-כהן(אחוז בקרב בני הנוער היהודים המפי ארבעה מ

  

לא נמצאו הבדלים מובהקים ). 17לוח ( שנות לימוד 12 ומעלה דיווחו שסיימו 18ארבעים אחוזים מגילאי 

  .מין וארץ מוצא, לפי מגזר

  

מין וארץ , לפי גיל,  שנות לימוד12בני נוער הלומדים בעת ביצוע הריאיון ובני נוער שסיימו : 17לוח 
  )באחוזים(מוצא 

  מגזר  ארץ מוצא    מין    
    

  כ"סה
  

  בנים
  

  בנות
    

  ישראל
  מ"בריה

  לשעבר
  מדינות
  אחרות

    
  יהודי

  
  ערבי

  40  79    33  94  71    91  52  75  *^כיום בבית ספרלומד 
  40  40    67  44  36    43  35  40  ^^ שנות לימוד ומעלה12סיים 

  )n=57  (17בני נוער עד גיל ^ 
  )n=45( ומעלה 18בני נוער בגיל ^^ 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -לפי מין הנער ולפי ארץ מוצא  על, הבדלים מובהקים לפי מגזר* 
  

בני הנוער הלומדים איזו כיתה סיימו בשנת הלימודים האחרונה נשאלו , עו בקיץמאחר שהראיונות בוצ

יש לראות נתון זה לאור העובדה שאחוז קטן . ' סיימו עד כיתה ח39%, פי דיווח התלמידים-על). 18לוח (

  .ב"ישני אחוזים דיווחו שסיימו כיתה ). 14עד גיל (הם בגילים המתאימים לכיתות אלה ) 10%(יותר 

  

שליש למדו ). 18לוח ( במסלול עיוני 29%- למדו במסלול מקצועי ו38%- עולה ש,יםבי מסלול לימודלג

 42%, מעניין לציין שעל אף כל הקשיים בתחומים השונים. שבהן אין עדיין מסלול, בכיתות נמוכות יותר

 2%ים ורק כתלמידים בינוני -) 56%(מעל למחצית , מבני הנוער מעריכים את עצמם כתלמידים טובים

השוואה של נתונים אלה לנתונים על בני הנוער . דוסבורים שהם תלמידים חלשים או חלשים מא
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הרבה יותר טובה מצד בני נוער עצמית המטופלים בקידום נוער והלומדים בבית ספר מראה הערכה 

מישית בקרב המטופלים בקידום נוער רק רבע מעריכים עצמם כתלמידים טובים וח: ב"המטופלים בסחל

  ).1999, דולב ושמש, ינסקי'סטרבצ-כאהן(ד ומעריכים עצמם כתלמידים חלשים או חלשים מא

  

  )באחוזים( הלומדים בעת הריאיון 17מאפיינים לימודיים של בני נוער עד גיל : 18לוח 
  אחוזים

54=N  
  

  כ " סה-הכיתה האחרונה שהנער סיים   100
  יסודי  7
  'ז  9

  'ח  23
  'ט  24
  'י  23
  א"י  12

  ב"י  2
    

 #מסלול לימודים 100
 מקצועי 38
 עיוני 29
 )אין עדיין מסלולים(לא רלוונטי  33
    

  **# כ" סה-הערכה עצמית כתלמיד   100
  תלמיד טוב   42
  תלמיד בינוני  56

  חלש מאוד /תלמיד חלש  2
    
  ~#תחושת הנער כלפי בית הספר  
  *מרגיש טוב בין תלמידי הכיתה  91
  שלמורים ִאכפת ממנומרגיש   74
  מרוצה מבית הספר  79
  נהנה לבוא לבית הספר  79

  "כן"או " כן בהחלט"אחוז בני הנוער שענו ~ 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על* 

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא על** 
  

הנתונים מלמדים שאחוזים . ים של בית הספרעל תחושותיהם לגבי היבטים שוננשאלו גם בני הנוער 

 מרגישים ,)91%(מרגישים טוב בין תלמידי הכיתה , )79%(גבוהים יחסית מרוצים בבית הספר 

גם אחוזים אלה מראים תמונה חיובית ). 79%(ונהנים לבוא לבית הספר ) 74%(שלמוריהם אכפת מהם 

שני דיווחו כך לגבי  59%- ו62%: נועריותר מהתמונה המתקבלת על בני הנוער המטופלים בקידום 

  ).1999, דולב ושמש, ינסקי'סטרבצ-כאהן(ההיבטים הראשונים 

  

 .התבקשו לציין מתי הפסיקו ללמוד)  בני נוער14סך הכול ( שאינם לומדים 17רבע מהתלמידים עד גיל 

 מחדש דבר העשוי לנבא את סיכויי השתלבותם, מהלימודים" מידת התרחקותם"מידע זה מעיד על 

הנתונים מראים כי רק רבע מבני הנוער עזבו את מסגרת בית הספר במהלך השנה . במסגרת לימודים

  . שנים ויותר לפני הריאיון5-3תם מחצי, ואילו כל השאר נמצאים מחוץ לה יותר משנה, שקדמה לריאיון
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את חטיבת התפלגות בני הנוער לפי הכיתה האחרונה שסיימו מלמדת שמחצית הנושרים לא סיימו 

  .א"פחות מעשירית סיימו את כיתה יו' או י' כחמישית סיימו כיתה ט, הביניים

  

שני בני נוער ).  מהנושרים43%(שביעות רצון מבית הספר -הסיבה העיקרית שגרמה לנשירה הייתה אי

 בגלל הצורך -לא הסתדרו עם תלמידים אחרים ושניים  כי -שניים , אמרו שנשרו בגלל קושי בלימודים

  .לעבוד

  

בני הנוער שנשרו התבקשו לציין את כל הגורמים ו ,על העזיבה מחליטים בדרך כלל כמה גורמים

  .)93%(נמצא כי היוזם העיקרי לעזיבת בית הספר היה התלמיד עצמו . הרלוונטיים

  

נתונים שראויים לתשומת לב הם שמעל לשלושה רבעים מבין הנושרים הביעו רצון לחזור ללימודים 

  . ושאחוז דומה מכלל הנושרים דיווחו שהם זקוקים לעזרה כדי לחזור ללמוד, )79%(פר בבית הס

  

לא נמצאו , ובכלל זה הרצון לחזור ללמוד והצורך בעזרה כדי לעשות זאת, בנושא הנשירה מבית הספר

הדבר מצביע על . מגזרים וארץ לידה של בני הנוער, קבוצות הגיל, הבדלים מובהקים בין המינים

 .ות דומה של קבוצת הנושריםהתפלג
  

: השתלבו במסגרת לימודית מסוג אחר, "בית"מאז שעזבו את ה, בני נוער שאינם לומדים נשאלו האם

תכניות , קורס מקצועי פרטי, מרכז חינוך/מרכז נוער, קורסים מקצועיים של משרד העבודה והרווחה

הנתונים מ 14.בני הנוער מתגורריםפנימייה או מעון שבהם /ה ותכניות לימודים במסגרת הוסטל"היל

  ".יםבית ברחוב חי" מהם השתלבו במסגרת לימודית כלשהי לאחר שהותם ב44% עולה כי

  

 31%-ו,  עזר להם למצוא את מסגרת הלימודים"בית"דיווחו שצוות ה) 18%(קרוב לחמישית מבני הנוער 

, אך כבר אינם נמצאים בה, תבני הנוער שלמדו במסגרת חלופי. עדיין למדו במסגרת זו בעת הריאיון

דיווחו חלקם הגדול על קשיים , בדומה לסיבות לנשירה מבית הספר. התבקשו לציין את הסיבה לכך

  .יותר בקרב הבנות באופן מובהק, )55%(וחוסר שביעות רצון 

  

  דפוסי עבודה. 3
 "בית"וחו שצוות הכעשירית מהם דיו. )19לוח  ("בית" מבני הנוער עבדו מאז שעזבו את ה56%, בסך הכול

. עשרים ושמונה אחוזים מכלל בני הנוער עבדו בעת ביצוע הריאיון. עזר להם למצוא את מקום העבודה

  .מגזר או ארץ מוצא של הנער, מין, לפי גיל, לא נמצאו הבדלים באף אחד מהתחומים האלה

  

  )באחוזים" (בית"דפוסי עבודה בקרב בני הנוער מאז שיצאו את ה: 19לוח 
    םאחוזי

 "ית ברחוב חייםב" שעובדים או עבדו מאז שעזבו את הבני נוער 56
 צוות הבית ברחוב חיים עזר למצוא את מקום העבודה 11
  ) בעת הריאיון(בני נוער שעובדים כיום   28

  

                                                   
  .עקב מספר קטן של מקרים לא נפרט את האחוזים לכל מסגרת 14
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 עבדו בעבודה אחת במהלך התקופה שלאחר עזיבת 35%, )56%(מתוך בני הנוער שעבדו או עובדים 

  . בשלוש עבודות- 4%-י עבודות ו בשת- 17%, "בית"ה

  

מלצר או , בתפקידים עוזר טבח,  עולה כי מקום העבודה הנפוץ ביותר היה מסעדה20מהנתונים בלוח 

ורק ) 24%(רק בנות עובדות בניקיון : עבודה נמצאו מספר הבדלים לפי מיןהלגבי תפקידי . שוטף כלים

אחוז גבוה יותר של בני : ם נמצאו גם לפי מגזרהבדלים מובהקי). 29%(בנים עובדים בתיקונים ואחזקה 

שני שלישים ).  במגזר היהודי7% לעומת 50%(נוער מהמגזר הערבי עובדים בעבודות תיקונים ואחזקה 

  .עובדים הועסקו בעסק פרטי או משפחתי ורבע במפעל או בארגון ציבורי /מבני הנוער שעבדו

  
 )באחוזים" (בית ברחוב חיים"מאז שעזבו את המקומות עבודה ותפקידים של בני הנוער  :20לוח 

  אחוזים
)N=63(  

  

 *תפקידים/מקומות עבודה  
 שטיפת כלים, מלצרות, עבודה במטבח 42
  קופאית, מכירות 16
 **ניקיון 15
 ^** עבודות תיקונים ואחזקה   11
  עבודה דרך מסגרת טיפולית שבה נמצא הנער  10

  פקידות   5
  מספרה  5
  הובלות   5

    
 מסגרות העבודה 100

 פרטית  או עסק משפחתי  66
 ארגון או מפעיל ציבורי   25

  אחר   9
   כי ניתן היה לציין יותר תשובה אחת 100%-הנתונים אינם מסתכמים ב* 

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין  על** 
  )2χ) p<0.05פי מבחן - הבדלים מובהקים לפי מגזר  על^
  

אחת הסוגיות , "בית"המאפיינים בני נוער ששהו ב, ההסתגלות למסגרות והתמדה בהןלאור קשיי 

בבני הנוער שאינם לומדים התמקדנו . המעניינות לבדיקה היא כמה זמן הם התמידו במקומות עבודתם

ולכן עלולה להיווצר הטיה בממצאים ,  שחלק מבני הנוער הלומדים עובדים רק במהלך חופשת הקיץמפני

 עבדו בין חמישה 10%,  עבדו באותו מקום עד ארבעה חודשים12%-הממצאים מראים ש. התמדהבנוגע ל

  . עבדו מעל שנה2%חודשים לשנה ורק 

  

הממצאים מלמדים שהסיבות העיקריות . )21לוח  (כךלבני הנוער שעזבו את עבודתם נשאלו על הסיבות 

ובעיות במקום ) זבים ציינו זאתכשליש מהעו(היו בעיות וקשיים אישיים שאינם קשורים לעבודה 

ם לא נמצאו הבדלים מובהקי). בין חמישית לרבע ציינו סיבות כאלו(כולל חוסר שביעות רצון , העבודה

  .ארץ מוצא ומגזר, מין, לפי גיל
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  )*באחוזים(סיבות לעזיבה של מקום העבודה : 21לוח 
  אחוזים

)N=63(  
  

  הסיבות
  ) העבודהמחוץ למקום (קשיים ובעיות אישיות   35
 ) כולל פיטורים(קשיים ובעיות שהיו במקום העבודה   27
 הנער לא אהב את העבודה   21
 ל "הנער גויס לצה  15

  הנער לא היה מרוצה מהשכר   3
   כי ניתן היה לציין יותר תשובה אחת 100%-הלוח אינו מסתכם ב* 
  

  היעדר מסגרת עיסוק. 4
היו להם " בית ברחוב חיים"נשאלו אם מאז שעזבו את ה,  לאובין אם הם לומדים בין אם, כלל בני הנוער

ההנחה הייתה שבני נוער המאופיינים . )22לוח (תקופות של חודשיים או יותר שהם לא למדו ולא עבדו 

בניידות רבה בין מקומות מגורים ובקשיים בתחומים רבים עלולים להיקלע למצב של חוסר כל מסגרת 

וציינו בעיקר כי זה , ים וחמישה אחוזים מבני הנוער ענו בחיוב לשאלהחמיש. עיסוק לתקופה ממושכת

  ).27%(וחוסר מוטיבציה ) 35%(היה בגלל חיפוש תעסוקה או מסגרת לימודית 

  

  ) באחוזים" (בית"דפוסי ניתוק מעבודה ומלימודים בקרב בני הנוער מעזיבת ה: 22לוח 
בני נוער שלא 
  עובדים כיום

בני נוער 
  העובדים כיום

  
  כ"סה

  

 ^*הנער לא למד ולא עבד יותר מחודשיים 55  64  45
 ^  כ" סה-סיבות  100  100  100

 )תחילת עבודה או לימודים, עד לגיוס(זמן מעבר  15  5  35
  חיפוש תעסוקה או מסגרת לימוד 35  42  20
  חוסר מוטיבציה 27  25  30

 ) פיזיות או נפשיות(בעיות בריאות  13  17  5
  **תקשיים בבי  8  8  10

  השפעת חברים   2  3  0
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי למידה בבית הספר על *

  )2χ) p<0.05פי מבחן -  על"בית"הבדלים מובהקים לפי עבודה מאז עזיבת ה^ 
  ללא מקום מגורים, כולל בריחה** 
  

. לאלה שלא עובדים )בעת הריאיון (בנושא זה נמצאו הבדלים מובהקים בין בני הנוער שעובדים כיום

אחוז גבוה יותר מבין העובדים דיווחו על ניתוק בעברם במשך חודשיים או יותר ממסגרת של לימודים או 

קבוצות , לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים). 45%(בהשוואה לאלה שאינם עובדים ) 64%(עבודה 

  .הלידה של בני הנוער צותמגזר ואר, הגיל

  

אחוזים גבוהים יותר מבני הנוער .  הבדלים מובהקים לפי עבודת הנער כיוםגם ביחס לסיבות נמצאו

שדיווחו שהם עובדים הסבירו את תקופת הניתוק שלהם ממסגרות עבודה ולימודים בכך שחיפשו 

או בכך שסבלו , )איוןי בקרב בני נוער שלא עבדו בעת הר20% לעומת 42%(תעסוקה או שהיו מובטלים 

) 35%( הרבו לציין שהיו בתקופת מעבר ובני נוער שלא עבד, לעומתם). 5%עומת  ל17%(מבעיות בריאות 

  ).5%(אלה שעבדו בהשוואה ל
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  דפוסי פנייה לקבלת תמיכה וצורך בעזרה  . 5
הוא דפוסי הפנייה לקבלת תמיכה בעת " בית ברחוב חיים"נושא נוסף שנבדק בקרב בני הנוער שהיו ב

דיווחו שיש להם את מי לשתף במה שעובר עליהם ) 78%(ב בני הנוער רו, פי הממצאים-על). 23לוח (צורך 

יש לשים לב לעובדה שכמעט רבע חשים שאין להם למי לפנות במצבים , עם זאת. כאשר הם חשים בצורך

 לעומת 82%(ף  יש להם את מי לשתיאחוזים גבוהים יותר מבני הנוער מהמגזר היהודי דיווחו כ. כאלה

  ). מהמגזר הערבי36%

  

  ) באחוזים(פי דיווח בני הנוער -על, בעת הריאיוןדפוסי פנייה לקבלת עזרה וצורך בעזרה : 23לוח 
    אחוזים

  ^יש לנער את מי לשתף במה שעובר עליו כאשר הוא חש בצורך 78
  # האדם שהוא משתף 

  אמא 24
  אבא 9

  אחים 15
  קרוב משפחה אחר   10
  ץ לבית הספר פסיכולוג או מדריך מחו, עובד סוציאלי 17
  ידיד בן מינו 71
  * ידיד בן המין השני 27
  בן זוג  13
    
  קרה לנער שהיה זקוק לעזרה ולא ידע למי לפנות  58
  #סוג העזרה 

  עזרה כלכלית  47
  עזרה בקבלת צרכים בסיסיים 25
 תחושת חום ואהבה, איש שיחה לשם הפגת בדידות 20
 עזרה נפשית  17

 ^ תעזרה במציאת מסגר 8
 מידע ויעוץ לגבי בעיות וקשיים בבית  6

    
  הנער מרגיש כיום שהוא זקוק לעזרה  52
  #סוגי העזרה   
 עזרה כלכלית  49
 סיפוק צרכים בסיסיים  20
  ##עזרה במציאת מסגרת  20
 עזרה נפשית  16
  תחושת חום ואהבה , איש שיחה לשם הפגת בדידות 15
  )"בית"לאחר עזיבת ה(רם חיצוני הנער קיבל עזרה כלכלית מגו  16

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על^ 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין הנער  על* 
   כי ניתנה לבני הנוער אפשרות לציין יותר מסוג עזרה אחד100%-אינו מסתכם ב# 

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער  על# # 
  

בעת ) או מרגישים שיכולים לשתף(בני הנוער שענו בחיוב לשאלה זו נשאלו על האדם שהם משתפים 

 -) 27%( משתפים את ִאמם ואחוז דומה 24%, השיבו שהם משתפים ידיד בן מינם) 71%(רובם . הצורך

 לבן זוגם - 13%,  פונים לקרוב משפחה אחר10%, חמישה עשר אחוזים פונים לאחיהם. ידיד מהמין השני

מעניין לציין שאיש מבני הנוער לא ציין שהוא ניגש .  פונים לאיש מקצוע מחוץ לבית הספר17%-ו
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דיווח כי הוא נוהג לפנות לאיש ) 1%(רק נער אחד . להתייעצות ליועץ בית הספר או לפסיכולוג בבית הספר

  .מבית הספר" אחר"צוות 

  

 13%לעומת ,  מהבנות38%(ייה לשתף ידיד בן המין השני נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים לגבי הנט

  ).מהנערים

  

ולא ידעו למי " בית ברחוב חיים"הרגישו צורך בעזרה לאחר עזיבתם את ה) 58%(מעל מחצית בני הנוער 

והתשובה השכיחה ביותר היא עזרה כלכלית , בשאלה פתוחה הם התבקשו לציין את סוגי העזרה. לפנות

וחמישית התייחסו , כגון מזון, וער דיווחו שהיו זקוקים לקבלת צרכים בסיסייםרבע מבני הנ). 47%(

שבעה עשר אחוזים נזקקו ". איש שיחה לשם הפגת הבדידות והגברת תחושת החום והאהבה"לצורך ב

  .לעזרה נפשית

  

 מבני 38%): ולא ידעו למי לפנות(הבדלים מובהקים בין המגזרים נמצאו לגבי לצורך במציאת מסגרת 

  . מהיהודים4%הנוער הערבים לעומת 

  

בדומה . דיווחו על הרגשה של צורך בעזרה כלשהי בעת ביצוע הריאיון) 52%(כמחצית מבני הנוער 

התייחסו לעזרה כלכלית או סיפוק של צרכים בסיסיים ) 49%(חלק גדול יחסית , לממצאים שהוצגו לעיל

חוזים נמוכים יותר התייחסו לעזרה נפשית חמישית דיווחו שיש להם צורך במציאת מסגרת וא). 20%(

  ). 15%(או איש לשיחה ) 16%(

  

 18-17אחוז גבוה יותר מגילאי : נמצאו הבדלים מובהקים בסוגי העזרה שנזקקו בעת הריאיון לפי גיל

בני (או המבוגרים יותר ) 16עד גיל (לעומת האחוז בקרב הצעירים יותר , דיווחו על צורך במציאת מסגרת

  ). בהתאמה, 5%- ו8%, 39%) ( ומעלה19

  

הבטחת הכנסה או , תמיכה בדיור: שישה עשר אחוזים מבני הנוער קיבלו עזרה כלכלית מגורם כלשהו

  . תמיכה במימון לימודים וכסף מחברים או ממכרים, קצבה אחרת מהביטוח הלאומי

  

  "בית"עזיבת הלאחר קשיים . 6
 התבקשו לדווח על , שרואיינו במסגרת המחקר,ם בשירותים הקהילתייהעובדים הסוציאליים, כאמור

תקלו בעבר וכיום אינם ולא על אלה שבהם נ, קשיים ועל מצבים מיוחדים הקיימים אצל בני הנוער כיום

  .רלוונטיים

  

ביחס לאחוזים גבוהים .  עולה מכלול רחב למדי של קשיים ומצבים שבהם נתקלים בני הנוער24מלוח 

ממצא העולה בקנה אחד עם דיווחם של בני הנוער על , )88%(עם המשפחה מבני הנוער דווח על קשיים 

) 68%(בעיות התנהגות , )73%(דווח על קשיים בהסתגלות למסגרת , בנוסף. היחסים עם בני משפחותיהם

דווח על שלושה תחומי ) כשני שלישים(ביחס לחלק גדול מבני הנוער ). 54%(וקשיים ביחסים עם החברים 

  .לםאו על כוקושי 
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פי - על,מגזר וארץ מוצא,  לפי מין,קשיים והתנהגויות בסיכון של בני הנוער בעת ביצוע הריאיון :24לוח 
  )באחוזים(סוציאלי הדיווח העובד 

  ארץ מוצא   מגזר   מין    
    

  כ"סה
  

 בנים
  

  בנות
    

  יהודי
  

  ערבי
    

 ישראל
  מ"בריה

  לשעבר
  

  אחר
                       הנערקשיים שבהם נתקל

  79  78  92    100  85    85  92  88  #*פחהיחסים עם מש
  , לימודים, עבודה (הסתגלות למסגרת

  )צבא   
  

73  
  

80  
  

69  
    

73  
  

75  
    

77  
  

61  
  

79  
  צועק , מתפרץ(בעיות התנהגות 

  )וכדומה   
  

68  
  

77  
  

62  
    

66  
  

80  
    

71  
  

59  
  

69  
  43  40  60    63  52    53  55  54  יחסים עם חברים 

  71  43  71   77  62   59  73  64  **  *  ^מדד מסכם
                      

                      ערתקל הנהם נבמצבים ש
  69  60  72    56  71    66  74  69  מצב רגשי קשה
  57  47  60    76  53    61  51  57  #בריחה מהבית

  54  43  52    60  49    43  62  50  **שוטטות עם חבורת רחוב
  מעורבות או חשד למעורבות באירוע 

  **  *עברייני   
  

46  
  

59  
  

37  
    

44  
  

56  
    

51  
  

24  
  

62  
 ָקרבנות לאלימות פיזית מצד ההורים

  #בני משפחה אחריםאו 
  

41  
  

39  
  

43  
    

37  
  

63  
    

43  
  

44  
  

17  
                      

  46  22  37    52  31    23  50  34  #**תיק במשטרה
  62  27  34    90  98    32  38  34  סמיםשימוש ב

  46  14  27    63  37    16  39  25  #**צריכת אלכוהול
  23  11  23    33  18    22  18  20  ניסיון התאבדות

  17  8  17    22  14    20  8  15  **ָקרבנות להתעללות מינית
  8  3  6    4  6    8  2  5  היריוןמעורבות ב
  57  23  40   58  34   34  43  38  *^^#מדד מסכם

  אחוז בני הנוער שדווח לגביהם לפחות על שלושה קשיים או יותר ^ 
  ה מצבים או יותר אחוז בני הנוער שדווח לגביהם לפחות על חמיש^^  

  )chi2) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא על* 
  )chi2) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על **
  )chi2) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על #
  

 ,)57%(ת דווח לגבי יותר ממחציתם כי הם ברחו מהבי, באשר למצבים שונים שבני הנוער נקלעים אליהם

לגבי כמחצית דווח על שוטטות עם חבורות רחוב . כי נקלעו למצב רגשי קשה) 69%(ולגבי רבים אף יותר 

גבוה כמעט פי שניים מהאחוז ) 46%( אחוז המעורבים או החשודים במעורבות באירוע עברייני .)50%(

בהשוואה למעל , הלגבי שליש דווח שנפתח להם תיק במשטר). 25%(המדווח ביחידות לקידום נוער 

  בהשוואה ,  לגבי שליש נוסף דווח על שימוש בסמים.בקרב המטופלים בקידום נוער) 22%(חמישית 

צריכת אלכוהול דווחה לגבי  ).1999, דולב ושמש, ינסקי'סטרבצ-כאהן( בקרב מטופלי קידום נוער 13%-ל

מהם ) 5%(אחוז קטן יחסית . דווח על ניסיון התאבדות) 20%(ולגבי אחד מכל חמישה , רבע מבני הנוער

 מבני הנוער 38%המדד המסכם מצביע על ). בנות שהרו ובנים שהכניסו להיריון(היו מעורבים בהיריון 

  .ים או יותר מבין המצבים המוצגיםשנקלעו לחמישה מצב

  

, באופן גורף. מצבים וכמות המצבים שאליהם נקלעוה לגבי סוגי  בין המיניםנמצאו הבדלים מובהקים 

. נורמטיבית גבוה יותר מאחוז הבנות-ת בלתייוהתנהגווחוז הבנים שלגביהם דווח על פעילויות א
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 לעומת 50% -תיק במשטרה ;  מהבנות37% מהבנים לעומת 59%-מעורבות באירוע עברייני דווחה ביחס ל

 43% מהבנים לעומת 62% -  ושוטטות עם חבורות רחוב 16% לעומת 39% -צריכת אלכוהול ; 23%

 מהבנים נתקלים בשלושה תחומי קושי 73%: מגמה דומה נמצאה במדד המסכם של הקשיים. בנותמה

ממצאים אלה תואמים את הממצאים של מחקרים רבים המראים .  מהבנות59%או יותר לעומת 

 בשנתון הסטטיסטי של ילדים ,ואכן. שנערים מעורבים יותר מנערות בהתנהגויות סיכון ובפלילים

, בן אריה(אחוז הבנים החשודים בפלילים גבוה יותר מאחוז הבנות , רות ברוב סוגי העֵבבישראל נמצא כי

' י-'וכיתות במחקר ארצי על התנהגויות סיכון והיפגעות בקרב תלמידי , בנוסף). 2002, ק'ציונית וקריז

, הצקות, דתית בישראל נמצא כי בנושאים הקשורים בבריונות-במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית

, הראל ואחרים( שיעור הבנים גבוה יותר הן כָקרבנות והן בהשתתפות במעשים ,הטרדות ונשיאת נשק

 20%(אחוז גבוה יותר דווח לגבי בנות , ובמיוחד להתעללות מינית, בנוגע לָקרבנות לאלימות פיזית). 2002

  ).מהבנים 8% לעומת , מהתעללות מיניתוסבלמהבנות 

  

בקרב אחוזים . בים ובקשיים שבהם נתקל הנער גם לפי ארץ המוצאהבדלים מובהקים נמצאו במצ

לעומת ) 92%(גבוהים יותר מבני הנוער הישראליים הוותיקים דווח על קשיים ביחסים עם המשפחה 

 יותר המעורבות באירוע עברייני דווח). 79%( או ילידי מדינות אחרות )78%( ברית המועצות לשעבר ילידי

, 24%- ו62%, 51%(ילידי ברית המועצות לשעבר מאשר לגבי , נות אחרותלגבי ילידי הארץ ומדי

 מבני הנוער הישראליים 71%: מגמה דומה נמצאה גם ביחס למדד המסכם של הקשיים). בהתאמה

ברית המועצות  מילידי 43%לעומת , הוותיקים וילידי ארץ אחרת חוו שלושה תחומי קשיים או יותר

 נמצאו הבדלים 24בלוח ע למדד המסכם של המצבים השונים שצוינו שגם בנוג, כדאי לציין. לשעבר

לעומת ילידי , נקלעו לחמישה מצבים או יותר) 57%(אחוזים גבוהים יותר ילידי ארץ אחרת : מובהקים

  ).24%(ברית המועצות לשעבר וילידי ) 40%(הארץ 

  

ובדים הסוציאליים שרואיינו אחוז גבוה יותר מהע, באופן גורף. הבדלים מובהקים נמצאו גם לפי מגזר

פי -על. על אודות בני הנוער מהמגזר הערבי דיווחו על קשיים ומצבים קשים שבהם בני נוער אלה נתקלו

 100%(יהודים הבעיות ביחסים עם המשפחה לעומת יש אחוז גבוה יותר מהערבים ל, דיווח העובדים

 63%(ת מצד ההורים או בני משפחה אחרים  היותם ָקרבנות לאלימות פיזיכך דווח גם לגבי). 85%לעומת 

 63%( אלכוהול כתצרי, )31% לעומת 52%(יק במשטרה ת ולגבי, ) מהיהודים37%לעומת מהערבים 

 הבדלים מובהקים גם ביחס למדד ם לכך נמצאובהתא). 53% לעומת 76%(מהבית ובריחה ) 37%לעומת 

ם משמעותית מהמגזר הערבי נתקלו אחוזים גבוהי: המסכם של המצבים שאליהם נקלעו בני הנוער

  ). מהמגזר היהודי34% לעומת ,58%(בחמישה מצבים או יותר 

  

פי -על, מעניין לציין שהשוואה בין בני נוער שאותרו לצורך המחקר לבין בני נוער שלא אותרו העלתה

ת  לעומ,63%(מאותרים חווים יותר קשיים ביחסים עם חברים -שהלא, דיווח העובדים הסוציאליים

ניסיון התאבדות : נורמטיביות-אחוזים גבוהים יותר מהם מאופיינים בהתנהגויות בלתי, כמו כן). 54%

 40%(סמים שימוש ב, )34% לעומת 47%(תיקים במשטרה , )בני הנוער שאותרומ 20%לעומת , 28%(

 ריםמאות- מהלאיש לציין גם שאחוז גבוה במקצת). 25% לעומת 32%( אלכוהול צריכתו) 34%לעומת 

שאת את ההשערה -ממצאים אלה מעלים ביתר). 15% לעומת 18%(היו ָקרבנות להתעללות מינית 

חווים ניתוק וקושי אף גדול יותר בהם מטפל ה גורם אףלא אותר ששקבוצת בני הנוער שלא אותרה ו

  .מבני הנוער שהשתתפו במחקר
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 .)25לוח  (ל הקשיים והמצביםרק לגבי שליש מהנערים דיווחו העובדים שלדעתם הנער מקבל מענה לכ

כך יורד אחוז הדיווח ,  ככל שבני הנוער בוגרים יותר:נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל באשר לדיווח זה

 19 מגילאי 25%- ורק כ18-17 מגילאי 28%, 16 כמחצית בני הנוער עד גיל :על קבלת מענה לקשייהם

  .בות למחסור במעניםת הסיממצא זה בעייתי ומעלה את הצורך לבדוק א. ומעלה

  

  )באחוזים(מענה לקשיים ולבעיות של בני הנוער לפי תחושת העובד הסוציאלי : 25לוח 
    אחוזים

  * הנער מקבל מענה לכל הקשיים והמצבים הבעייתיים בהם הוא נתקל  33
    
  **קשיים או בעיות שלא מקבלות מענה  
  בעיות פסיכולוגיות או פסיכיאטריות  34
 רת תומכת  מחסור במסג  24
  קידום המוטיבציה לטיפול  16
  משפחה או חברים, בעיות ביחסים עם הורים  13

  )שוטטות, זנות, סמים(התנהגות עבריינית   9
  )אוכל, ביגוד, קורת גג(מחסור בצורכי יסוד   7

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על* 
  ניתן היה לענות על יותר מתשובה אחת** 
  

הן בעיות , שלדעת העובד הנער אינו מקבל להן מענה הולם, הבעיות השכיחות ביותר עולה כי 25מלוח 

קידום , )24%(מחסור במסגרת תומכת : קשיים נוספים שצוינו הם). 34%(פסיכולוגיות או פסיכיאטריות 

). 13%( חברים בני משפחה אחרים או, ובעיות ביחסים בין אישיים עם ההורים) 16%(מוטיבציה לטיפול 

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם דיווח בני הנוער על הקשר הבעייתי עם בני , כאמור, באשר לאחרון

ולסיפוק של צרכים ) 9%(אחוזים נמוכים יותר של עובדים התייחסו להתנהגות עבריינית . משפחותיהם

 לספק מענים לצרכים ייתכן שהשירותים השונים לבני נוער ללא קורת גג מצליחים). 7%(בסיסיים 

ייתכן שניתן לקשרם לא רק למחסור במענה , ביחס לקשיים והבעיות האחרות, עם זאת. בסיסיים

אלא גם לדיווח של מעל מחצית בני הנוער על כך שאינם יודעים למי לפנות , לקשיים אלה מצד השירותים

  ).ראו סעיף הדן בדפוסי פנייה לקבלת עזרה(שהם חשים צורך בעזרה 

  

  דפוסי חברּות ובדידות, רווחה כללית. 7
השאלות נלקחו . נאסף מידע לגבי הרווחה הכללית של בני הנוער, דמוגרפי-בנוסף לאפיון חברתי

במערכת החינוך ' י-'וכיתות מהמחקר הארצי השני על התנהגויות סיכון והיפגעות בקרב תלמידי 

יברסיטת בר אילן ומכון ברוקדייל ידי אונ- על1998-סקר זה נערך ב. דתית-הממלכתית והממלכתית

ההשוואה בין ). HBSCלהלן סקר ; 2002, הראל ואחרים(ומייצג את כלל התלמידים בארץ בכיתות הללו 

בין כלל בני הנוער ל" בית" בין בני הנוער ששהו בת כלליהשוואה, אפוא, נתוני שני הסקרים מספקת

  .הלומדים בארץ

  

, לעתים קרובות או תמיד, נוער הרגישו חוסר אונים לפעמים מבני ה46%- מראים ש26הממצאים בלוח 

 82% (םבני נוער יהודיכך לעומת  דיווחו םכמעט פי שניים בני נוער ערבי: הבדלים מובהקים לפי מגזר עם

שדיווחו על חוסר אונים " בית"מהממצאים עולה שאחוז בני הנוער היהודים ששהו ב). בהתאמה, 42%-ו

, )20% לעומת HBSC)  42%ז התלמידים היהודים שדיווחו כך במסגרת סקר כמעט כפול בגודלו מאחו
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בשל בעיה בהבנת השאלה בקרב ". בית"ממצא המעיד אף הוא על מצוקתם של בני הנוער ששוהים ב

  .  לגביהםHBSCלא ניתן היה לקבל מידע מסקר , התלמידים הערביים

  

פי דיווח עצמי -על, לפי מגזר בני הנוער תחושת רווחה כללית ודפוסי חברּות ובדידות של :26לוח 
  )באחוזים(

    מגזר
  כ"סה  יהודי  ערבי

   תחושת רווחה כללית      
 ^ לעתים קרובות או תמיד, מרגישים חוסר אונים לפעמים 46  42  82
  ^פעם- לעתים רחוקות או אף, מרגישים בטוחים בעצמם לפעמים  25  26  18
        
  תמיכה חברתית ובדידות      
  ^^ים רוצםיש להם עם מי לבלות כאשר התמיד או בדרך כלל   91  94  64
  ^מרגישים שחסרים להם חברים  20  17  46
  

27  
  

15  
  

16  
 תמיד או  בפעילויות בחיים שלהם משתפים אותםינםמרגישים שהחברים א

  ^לעתים קרובות
  )2χ) p<0.05פי מבחן - עלהבדלים מובהקים לפי מגזר ^ 
  

. פעם-לעתים רחוקות או אף,  רק לפעמיםמרגישים בטוחים בעצמם הנוער עשרים וחמישה אחוזים מבני

 נמצאו נושא זהלגבי גם ש, מעניין לציין).  HBSC ) 27%אחוז זה נמוך במעט מהאחוז המקביל בסקר

 דיווחו כי הם מרגישים בטוחים בעצמם לעתים םערביהאחוזים גבוהים יותר מ: הבדלים בין המגזרים

  ).ם מהיהודי18%לעומת , 26%(קרובות או תמיד 

  

יש תמיד או בדרך כלל ) 91%(בחינה של התמיכה החברתית ותחום הבדידות העלתה כי לרוב בני הנוער 

 מבני הנוער דיווחו שהם חשים שחסרים להם חברים 20%, עם זאת. עם מי לבלות כאשר הם רוצים בכך

 בפעילויות או ברגשותיהם תמיד , אותם בחייהם משתפיםינם דיווחו שהם מרגישים שהחברים א16%-ו

  .או לעתים קרובות

  

 המראים ,)26לוח  (בכל ההיבטים של תמיכה חברתית ובדידות נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים

 מבני הנוער 17% לעומת ,46% (ביחס למחסור בחברים: תמונה קשה יותר בקרב בני הנוער ממגזר הערבי

). 15% לעומת 27%(ם קרובות או תמיד לא משתפים אותם  שהחברים לעתיוהרגשה) מהמגזר היהודי

עם מי לבלות יש להם  דיווחו כי תמיד או בדרך כלל םאחוזים נמוכים יותר מבני הנוער הערבי, זאת ועוד

  ).94%(ומת האחוזים במגזר היהודי לע, )64%(כשהם רוצים בכך 

  

  יחסים בין בני הנוער לבין הוריהם. 8
, יחד עם קבוצת השווים ובית הספר, ת הזירות המרכזיות בחיי בני הנוערהמסגרת המשפחתית היא אח

 ,Rapoport(שיש בה פוטנציאל גדול לעידוד ולהקלה על תהליכי מעבר של המתבגרים מילדות לבגרות 
 ,נפשהעל דפוסי התנהגות הקשורים בבריאות , אפוא, משפיעהמההורים ובפרט המשפחה  תתמיכ). 1987

 ,King & Peart (רווחתם הנפשית והפיזית של הנעריםרם מרכזי לקידום ולשימור ולכן היא מהווה גו
1994.(  
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יש חשיבות רבה לבדיקת מצב היחסים בין בני הנוער להוריהם לאור העובדה שבני הנוער , במחקר הנוכחי

  . ילםכמו רוב בני ג, בין היתר משום שלא יכלו להישאר או לחזור לבית הוריהם" בית ברחוב חיים"שהו ב

  

) 2(? כיצד הם מעריכים שהוריהם מבינים מה עובר עליהם) 1: (בני הנוער שתי שאלותבנושא זה נשאלו 

  ? האם הוריהם או אחיהם הבוגרים יודעים היכן הם נמצאים כאשר הם מחוץ לבית

  

או , )44% (אחוז גבוה יחסית מבני הנוער השיבו שהוריהם כלל לא מבינים אותם עולה כי 27מלוח 

שליש מבני הנוער חשים שהוריהם מבינים אותם במידה רבה או . )22% (ינים אותם במידה מועטהמב

ינסקי 'סטרבצ-כאהן(בהשוואה לשלושה רבעים מבני נוער לומדים בפתח תקווה , זאת; רבה מאד

יש לשים לב לעובדה שממצאי המחקר בפתח תקווה הראו כי תחושת ההבנה מצד ). 2004, ויורוביץ

ראוי גם לציין .  ומעלה19ב הם בני " מבני נוער בסחל30%-ככן לעובדה שרדת עם העלייה בגיל וההורים יו

עולים בקנה אחד עם דיווח העובדים שלאחוז גבוה מבני " בית"שממצאים אלה ביחס לאוכלוסיית ה

  ).24ראו לוח () 88%(הנוער יש קשיים עם ההורים 

  

  )באחוזים(פי דיווח בני הנוער -על, משפחתםם בין בני הנוער לבין הוריהם ויחסי: 27לוח 
    אחוזים

 כ " סה-ההורים מבינים מה עובר על הנער  100
  במידה רבה או רבה מאוד 34
  במידה מועטה 22
  בכלל לא  44
    

 כ" סה- ההורים או האחים המבוגרים יודעים היכן הנער נמצא כשהוא מחוץ לבית  100
  תמיד או כמעט תמיד  27
  כלל כןבדרך  26
  בדרך כלל לא או בכלל לא 47

  

, דיווחו שהוריהם או אחיהם הבוגרים אינם יודעים היכן הם נמצאים) 47%(קרוב למחצית בני הנוער 

חשוב לציין שמתקבל אחוז אף גבוה יותר . בעיר פתח תקווהשנערך  שדיווחו כך במחקר 38%-בהשוואה ל

ממצאים אלה אינם מפתיעים לאור הנתונים על . 18ל כאשר בוחנים את קבוצת בני הנוער עד גי, 48% -

  .הריאיוןעם הוריהם בעת יו חלא כמחציתם : דפוסי המגורים של בני הנוער

  

  תכניות לעתיד. 9
הממצאים ). חצי השנה הקרובה(בני הנוער התבקשו בעת הריאיון לספר על תכניותיהם לעתיד הקרוב 

 מתכננים להתגייס לצבא 28%- רוצים לעבוד ו36%, פר מתכננים ללמוד בבית הס42%- מראים ש28בלוח 

בני נוער בודדים דיווחו שהם מצפים להיכנס או לצאת ממסגרת , בנוסף. או להמשיך את שירותם הצבאי

מספר בני נוער דיווחו על תכניות אישיות . שבה הם נמצאים או מצפים להיות, )הוסטל וכדומה, פנימייה(

להוציא רישיון , לחזור הביתה, סיום כתיבת ספר, לידה, סרת קעקועיםה: ייחודיות בתחומים מגוונים

  . נהיגה ועוד
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בהתאם לממצאים על לימודים נמצא שיותר צעירים השיבו כי הם מתכננים ללמוד בבית הספר בחצי 

התכנית .  ומעלה19 בלבד בקרב בני 7%- ו18-17 מבני 38%, 16 מבני הנוער עד גיל 75%: השנה הקרובה

  )  ומעלה19בני ( מהבוגרים יותר 33%לעומת ) 53% (18-17עלתה בעיקר בקרב גילאי "  בשכרלעבוד"

כשלושה (בני נוער מהמגזר הערבי דיווחו יותר על תכנית לעבוד בשכר . 16 מבני הנוער עד גיל 17%-ו

 גיוס לצבא או המשך שירות צבאי עלה, כצפוי). כשליש(לעומת בני הנוער מהמגזר היהודי ) רבעים

 ומעלה לעומת 19  בקרב גילאי 47%(כתכנית בקרב בני הנוער המבוגרים יותר בהשוואה לצעירים יותר 

הביעו שביעות רצון גבוהה מתכניותיהם ללא הבדלים ) 90%-כ(רוב בני הנוער ). 18-17 בקרב גילאי 38%

  .בין המגזרים ובין ארצות הלידה, בין קבוצות הגיל, בין המינים

  

  )באחוזים(פי דיווח בני הנוער -על,  לפי גילהנער לחצי השנה הקרובהתכניות : 28לוח 
    גיל

   כ"סה  16עד   18-17  +19
  התכנית        
 *ללמוד בבית הספר 42  75  38  7

 ^*לעבוד בשכר 36  17  53  33
 * להתגייס לצבא או להמשיך שירות צבאי 28  0  38  47
  #ללמוד במסגרת כלשהי 10  6  11  13
          
  מרוצה מאוד מתכנית זו/הנער מרוצה  90  91  91  87
  רוצה מאוד להתגייס לצבא /הנער רוצה  81  86  84  70

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על* 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על^ 
  לימודים גבוהים, לימודים במסגרת אלטרנטיבית, השלמת בגרויות,  קורס מקצועי#
  

אחוז זה גבוה מהאחוז בקרב המטופלים בקידום נוער .  מבני הנוער הביעו רצון להתגייס לצבא80%-כ

בני הנוער שאינם ). 1999, דולב ושמש, ינסקי'סטרבצ-כאהן) (כשני שלישים הביעו רצון להתגייס לצבא(

אחרים דיווחו , )עלא פירטו מדו(חלק ענו שהם בעצמם לא רוצים . רוצים להתגייס נשאלו על הסיבות לכך

בעיות , בעיות בריאות, דת: סיבות אחרות שהעלו אחדים היו. שהם אינם חושבים שהצבא יגייס אותם

  . משפחתיות וחתונה

  

  ב במערך השירותים לבני הנוער בחיפה "שילוב סחל. ט
  

 עדה זוו. הפרויקט הוקם ומופעל בחסות ועדת היגוי מקצועית הכוללת נציגים ממערך השירותים העירוני

סביב בני נוער שמגיעים , ב לבין השירותים האחרים"מניחה שיתוף פעולה ועבודה משותפת בין סחל

  .ב"לטיפולו של סחל

  

  .  הספרות מציגה שתי מטרות מרכזיות שכיחות לשיתוף פעולה בין השירותים

  

פלים הנותנים להסדרים בין מספר מטהיא הכוונה  :שיתוף פעולה לצורך מתן מענים למקרים פרטיים. 1

מקצועיים הכוללים עובדים משירותים - צוותים רבת זה יצירובכלל, זמנית לאותו לקוח-שירותים בו

חיבור זה בין בעלי . ומענים מגוון ורחבמקרים ומציעים בעבורם סל שירותים את ה הבוחנים ,שונים
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בניגוד לפנייה יחידנית של , זאת; תפקיד שונים מגופים מגוונים אמור להרחיב ולגוון את מתן השירותים

 Case(מתאם טיפול / גם מנהל שכזה נדרששיתוף פעולהל. לקוח אל שירות המתמחה בתחום צר
Manager( ,לעקוב אחר , שתפקידו לדאוג לקיומו של קשר בין הלקוח לשירותים שהותאמו בעבורו

 ,Marks, 1995; Weiner, 1990; Neugeborn(התקדמותו ולפקח שהשירותים המתאימים אכן ניתנים לו 
1990.(  

  

מטרה נוספת לשיתוף הפעולה : שיתוף פעולה לצורך שיפור ופיתוח המענים לכלל אוכלוסיית היעד. 2

תיאום זה . רכים לשיפור השירותים בעבור אוכלוסיית היעדדמציאת פתרונות לבעיות הכלליות והיא 

.  בעלי תפקידים משירותים שוניםםיאו ועדת היגוי הכולל) Task Force( צוות המשימה מבוצע בידי

תפקיד צוות המשימה הוא לבדוק בעיות מורכבות רוחביות המשותפות לכלל השירותים  וליצור פורום 

השיתוף מאפשר מציאת פתרונות יצירתיים וכוללניים על פני . בעיות ותחומי מומחיות, לחילופי רעיונות

 ,Skaff, 1988; Weiner(ביחס לסוגיה הנתונה החשיבה המקובעת  שעלולה לאפיין את השירות היחיד 
1990(.  

  

בעיקר לאור , שבמקרים רבים שיתוף הפעולה בין השירותים ממלא את שתי המטרות, כדאי לציין

  .דילמות ובעיות שחווים השירותים ביחס לאוכלוסיית היעד, הקשיים

  

בעיר והקשר ושיתוף הפעולה ב במערך השירותים "בפרק זה נבדוק כיצד בא לידי ביטוי השילוב של סחל

מידע בנושא זה התקבל באמצעות הסקר בקרב עובדים המטפלים בבני . הנרקם בין השירותים בעיר

ב ועם מנהלים ואנשי "ומנהלת סחל" בית ברחוב חיים"הנוער כיום ובאמצעות ראיונות עומק עם רכז ה

, ב"יתוף הפעולה בינם לבין סחלהמרואיינים נשאלו על שאנשי השירותים . מפתח בשירותים העירוניים

  .  ב למערך השירותים לבני הנוער"על קשיים ותרומות של סחל, על הנקודות החזקות

  

  ב"יחסי הגומלין בין השירותים לסחל. 1
ב באים לידי ביטוי באופן המובהק ביותר בנכונות של כל אחד "יחסי הגומלין בין השירותים לסחל

 בעבודה השוטפת וכן , לשירות האחר אם הוא יכול לתת מענהמהצדדים לתווך ולהפנות בני נוער

  .העלאת נושאים הקשורים לבני נוערבאמצעות ישיבות חשיבה ועדכון ופורום עירוני ל

  

  שירותיםל בני נוער ה שלתיווך והפניי 1.1

דפוסי הקשר של בני הנוער עם "ב נותח בפרק "ידי סחל-הפניית בני הנוער לשירותים בקהילה על

 למצוא פתרון זמני של דיור ה השירותים נועדשמבצעיםב " ההפניה לסחל,כאמור". ותים בקהילההשיר

  .ן קבעאו תעסוקה לבני הנוער ולאפשר להתארגנות ומציאת פתרו

  

. ומתן רקע על הנער" מרחב" או ה"בית"הכולל יצירת קשר עם ה, ב מתארים הליך מסודר"אנשי סחל

אני אבקש ממנו .  'יש לי נער כזה וכזה': ויגיד, שר אחד מהעובדיםבדרך כלל יתק: ""בית"לדברי רכז ה

אם זה פחות ... 'תשלח את הנער עכשיו'או ', תבוא עכשיו'אני אגיד לו , אם זה מצב חירום. לתת לי רקע
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. כך שייכנס יחד עם העובד שלו לפה, אני מאוד אשתדל לעשות את התהליך הזה בצורה מסודרת' חירומי'

  ."א תעבוד יחד איתו על המקרה הזהשאנחנו כבר יודעים שהי, ר עובדת סוציאלית שלנותקבל אותו כב

  

מתכנסת ועדה של אנשי השירות העירוני , "בית"כעבור פרק זמן של עד עשרה ימים לאחר כניסת הנער ל

כנית ת: שנייםהתכנית האישית  מחולקת ל. יחד הם בונים תכנית אישית לנערו ,ב"הרלוונטי ואנשי סחל

הפעילות לאחר צאת הנער  -ותכנית ארוכת טווח " בית" הפעילות של הנער בעת שהותו ב-קצרת טווח 

ב לעולם אינו מזמן את "סחל,  לטענת מנהלת הפרויקט.יווקביעת המטפלים האחראיים על" בית"מה

  .מתוקף אחריותו, עושה זאת רק השירות בקהילהו ,הוועדה

  

עולה צורך לאתר את השירות המטפל , יע דרך אחד השירותיםשבמצבים שהנער לא הג, מעניין לציין

זה נדרש לקחת אחריות כלפי הנער , לאחר מציאת גורם מטפל. בנער או שירות רלוונטי לצורכי הנער

 אחד ממנהלי השירותים בעיר מתאר את התהליך. תכנית טיפולית משותפת, ב"בשיתוף עם סחל, ולבנות

יש לנו בחור ':   מתקשרים'בית'המנהלת או רכז ה. שר איתנולמחרת בבוקר נוצר ק ":במקרה כזה

אני שולח את אחד העובדים בשכונה שהנער גר ' .אתם מכירים אותו כי הוא אצלנו. הוא חיפאי... ששמו

  ."בה ומתחילים לקשר

  

לפחות אחת "השירות  נדרש להישאר מעודכן ולהיות בקשר עם הנער , "בית"במהלך השהות של הנער ב

ב עולה ששמירה על הקשר גורמת לשירותים להתעדכן ולחפש בהתמדה אחר "מדברי אנשי סחל. "לשבוע

היא זמנית בלבד ונועדה " בית"המטרה היא להזכיר לקהילה שהשהות ב, שכן; פתרון לבעיית הנער

הקהילה : "היא מוסיפה. מנהלת הפרויקטכפי שמסבירה , "פסק זמן להתארגנות מקצועית"לשמש 

העיקר שיש לו , זהו': זה לא פסק זמן שבו העובד יגיד. מהר מאוד כדי להוציא אותו מפהצריכה לעבוד 

  ."'ואני אעבור למקרה הבא, אוכל וקורת גג

  

  ב"סחללהתיאום והעדכון בין השירותים , שיתוף הפעולה 1.2

התיאום והקשר עם , במסגרת הסקר נשאלו העובדים הסוציאליים בשירותים על מידת שיתוף הפעולה

 "בית" הביןעדכון ותיאום  מצביעים על שיתוף פעולה בין השירותים בממצאיםה". בית ברחוב חיים"ה

כדאי לציין שאחוזים גבוהים יותר דיווחו על קשר ומעורבות , עם זאת. עובדיםמה לא מבוטל לחלק

ובדים  כשני שלישים מהע,ואכן. ב"ופחות בנעשה במסגרת סחל, בשלבים הנוגעים לקליטה בשירות שלהם

בניית מוטיבציה להמשך טיפול ב: ב"דיווחו שהיו מעורבים בהכנה של הנער לקראת סיום הטיפול בסחל

כשלושה רבעים מהעובדים , בנוסף. מתן מידע על השירות שלהם וכדומהב, במסגרת שבה הם עובדים

ת העובדים רק כמחצי, לעומת זאת. ב בתכנון הטיפול בשירות שלהם"דיווחו על מעורבות של צוות סחל

ההחלטה לא שאלה האם את הממצא זה מעלה . ב"דיווחו שהיו מעורבים בתכנון הטיפול במסגרת סחל

שלאור העומס , כדאי לציין, עם זאת. ב או של העובדים בשירותים" בחירה של אנשי סחללהתערב היא

ב "מסגרת סחל חלק בתכנון הטיפול בים שנוטלעובדים אחוז הניתן לראות את, שחשים אנשי השירותים

  .טל כללמבו-כאחוז לא

  

שיתוף הפעולה בין השירותים בא לידי ביטוי כבר במבנה השותפות באחד ההיבטים הבולטים , כאמור

נה על האמּו ,ובכלל זה ועדת היגוי ארצית בהשתתפות מנהלי שירותים לבני נוער בארץ, הארגונית שלו
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בע פעמים בשנה לדיון בסוגיות הקשורות לבני ועדה זו מתכנסת שלוש עד אר. פיתוח מדיניות הארגון

ועדת היגוי "ועדה נוספת המעידה על שיתוף הפעולה בין הארגונים היא . ב בפרט" ולסחל,הנוער בכלל

. מקומית הכוללת רפרנטים מאזור חיפה של מנהלי השירותים המשתתפים בוועדה הארצית" מקצועית

ים לתרגם את המדיניות הנקבעת בוועדה הארצית ותפקידה למצוא דרכ, ועדה זו מתכנסת מדי חודש

לטענת מנהלת הפרויקט עולים קשיים בתפקוד של שתי הוועדות בגלל הפוליטיקה של . לפעילות בשטח

היא מציינת לשבח את עבודת השטח המתבצעת , עם זאת.  בוועדותהמשתתפיםהיחסים בין הארגונים 

  ".פעולה הרבה יותר נרחב מהוועדותבשיתוף "

  

הוקמה גם , ב"נפרד ממערך העבודה וקבלת ההחלטות בסחל-נן חלק בלתישִה,  שתי ועדות אלהף עלנוס

הפורום הוקם עקב הצורך בתיאום בין השירותים "). פורום עירוני"המכונה גם (ועדת תיאום עירונית 

. התהליך התחיל בקשרים אישיים סביב מקרים: "מנהלת הפרויקט אומרת. המטפלים באותם בני נוער

- לאט, ואז. אחר כך ראינו גם שיש לו קצין מבחן... ופתאום ראינו שבעצם אותו נער יש לו גם פקיד סעד

המקרים הבנו שיש שאלות עקרוניות והתחלנו סביב , לאט התחלנו לאסוף את מַרכזי השירותים האלו

  ."האלו ליצור את הפורום

  

גם מנהלי השירותים , ב"ם ומנהלת סחלמלבד הרכזי, הפורום מתכנס פעם בשישה שבועות ויושבים בו

קצין ביקור סדיר ראשי , השירות לנערה, קידום נוער, ביניהם פקיד סעד ראשי בחיפה, לבני נוער בחיפה

כמו שיפור התיאום , ב"הפורום עוסק אמנם בנושאים הקשורים בסחל. בחיפה ובכירים משירותים בעיר

ת סוגיות עקרוניות לגבי בני הנוער אבמה להעלאך הוא משמש גם כ, ב"והקשר בין השירותים לסחל

יצירת קשרים  דיווחו עוד כי הפורום משמש למנהלי השירותים. כגון אלימות ופגיעות מיניות, בעיר

אחת מעובדות השירותים דיווחה שהיא משתמשת בפורום , כך לדוגמה. ושיתוף פעולה בין השירותים

  .נות של מספר שירותיםרשים התארגלגיוס משאבים לנושאים חשובים הדו

  

ישיבות חשיבה ועדכון , אחת לשלושה שבועות עד חודש, בנוסף לפגישה עם הפורום מתקיימות

בני נוער  מוצגים מקרים של פגישות אלהב. ר"רכז הניידת ורכזת מית, בהשתתפות אנשי השירותים

של הצגת מקרים לגבי הפגישות הן בעיקר בתחום : ""בית"לדברי רכז ה. והם מנותחיםב "שהגיעו לסחל

איזשהו ניתוח של האישיות שלו ודילמות שעלו ', בית'נער מסוים שנמצא בקשר עם שירות וגם שוהה ב

להחליף , ב ביחס לנער"יש איזה ניסיון לשמוע את הצרכים של הקהילה כלפי סחל. מהשהות שלו פה

 על דרכים לשיפור ותפתבמסגרת ישיבות אלה יש גם חשיבה מש, לעתים." וגם למידה משותפת, דעות

  .וייעול העבודה

  

אלו פגישות , לעתים. ב"פגישות נוספות מתקיימות בדרג הבכיר בין מנהלי השירותים למנהלת סחל

גם הן נועדו , פגישות אלה, ב"לדברי מנהלת סחל. הן תוצר של צורך שעולה מהשטח, ולעתים, מתוכננות

  .קרים בעייתייםגיות ולליבון של מלהעלאת סו, להעברת מידע שוטף
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  הצדדים החזקים בעבודה השוטפת . 2
שיתוף פעולה בין שירותים הנותנים מענה לאותם בני נוער מהווה דרך לניצול יעיל יותר של המשאבים 

מניעת : ביניהן, מהספרות עולות סיבות שונות לנחיצות קשר זה. העומדים לרשות כל אחד מהשירותים

 ,)2000, ינסקי ורונאל'סטרבצ-כאהן(איגום משאבים , ענים גדול יותרכפילויות בטיפול ויצירת מגוון מ

ואפשרות ) Provan, Keith & Brinton, 2002(יצירת רצף טיפולי תוך העברת מידע ועדכון בין השירותים 

  .יחסות הוליסטית לאוכלוסיית היעדלהתי

  

 לחשיבות ולתרומה של ב נראה כי כולם מודעים"מהראיונות שנערכו עם אנשי השירותים ואנשי סחל

  . והם אף ציינו זאת,העבודה המשותפת ושל איגום המשאבים לבני הנוער ביישוב

  

 היחסים הטובים והאווירה  ואתב"אנשי השירותים ציינו לטובה את האנשים העובדים בסחל, בנוסף

נוצרו , מעבר ליחסים המקצועיים: "אחת ממנהלות השירותים מתארת. הנעימה השוררת בין השירותים

." מה שבדרך כלל מאוד מקל על העבודה ומאפשר זרימת עבודה מאוד טובה. גם יחסים אישיים טובים

כל על -שהיא מבוססת קודם, אווירת ֵאמון מאוד טובה וחזקה"מנהל אחר של אחד השירותים דיווח על 

 על השני וכדאי מזל שיש פרסונות כאלה והפרסונות נתנו את אותה אווירה שניתן לסמוך אחד. הפרסונות

  ." ואנו פשוט מזינים אחד את השני. לסמוך אחד על השני

  

נרקם גם קשר של הבנה , מדברי אנשי השירותים עולה כי בנוסף לקשר הטוב בין עובדי השירותים

קשרים . ב"ואף נוצר אמון בין השירותים לאנשי סחל, לאילוצים המקצועיים של כל אחד מהשירותים

גם בעת חריגה , ב למצוא דרכים להתגמש בעת הצורך"שירותים ולאנשי סחלטובים אלה מאפשרים ל

בעבודה " יד לוחצת יד"אחת העובדות בשירותים דיווחה על תחושת . קלה מהדרישות ומאילוצי התפקיד

, אילוצים הארגונייםהב זמן להכיר את השירותים ואת "לקח לסחל, לטענתה. ב"מול אנשי סחל

הם היו צריכים להבין שאנחנו עובדים בעומס : "היא מסבירה.  כל אחדמקצועיים והתקציביים שלה

נכון להיום נוצרה תחושה של , עם זאת..."  בכל פעם שיוצרים איתנו קשר'לעמוד דום'שלא מאפשר לנו 

  . לטובת בני הנוער, במסגרת האילוצים הקיימים, אמון מלא בכך שכל אחד מנסה לעשות את הֵמרב

  

  ערך השירותים העירוניב למ"תרומות סחל. 3
  :ב לשירותים"אנשי השירותים מנו מספר תרומות של סחל

 אנשי השירותים דיווחו על פתרונות מהירים לדיור או לתעסוקה לבני - מענה זמין ומהיר לבני הנוער 

אחת ממש ירד מעליי שק כבד שישב על -פתאום בבת: "אחד המנהלים מספר. הנוער לפרק זמן קצר

' אין לנו משפחת קלט'כי תמיד פקידי סעד היו מצלצלים אליי בלילה כי . ניםגבי במשך כל הש

ב "פתאום סחל. ב"כל הדברים האלה נפתרו כיוון שקיימת המסגרת של סחל... ' מלאהXמשפחת 'ו

אני שולח את הנערות מתוך ביטחון מוחלט ... שזה נפלא, הפך למסגרת סמכותית לשעות הכוננות

  ." הם משהו טובשכשהן יבואו לשם יקרה ל

 המענה הזמין והמהיר שמקבלים בני - מתן פסק זמן לשירותים כדי להיערך לסידורי קבע לבני הנוער 

אחד ממנהלי .  סידור קבעאתרב פוטר את השירות מהדאגה לסידור הזמני ומאפשר לו ל"הנוער בסחל

, בעיה בבית... ערכשאין מה לעשות עם הנ, מעל למחצית המקרים שאנחנו מפנים: "השירותים אומר
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זה נותן לנו ארכה להתחיל לתכנן . מכניסים אותו לשם, אנחנו שולחים אותו, אלימות במשפחה

 ." איזושהי התערבות מסודרת
ב קשורה במבנה " תרומה נוספת של סחל- מענה כוללני המייעל את מתן השירותים לבני הנוער 

סידורי , )ניידת(יתור בני נוער במצבי סיכון א: הארגוני שלו הכולל יחידות שונות לטיפול בשעת משבר

חלק מאנשי השירותים ). ר"מית(ותעסוקה ופעילות לשעות היום ) " ברחוב חייםבית"ה(לינה ומגורים 

המאפשר ,  מענה כוללני ושלםן נות,ציינו שמבנה זה המעניק סדרה של שירותים המשתלבים זה בזה

אני חושבת שהכוח הוא : "אחת מנשות השירותיםכך מתארת . ִמגוון תשובות לקשיים של הילדים

השלם הוא יותר מסך , נפרדסך כל הגורמים הוא יותר מכל אחד ב... באמת בשילוב בין כל הגורמים

 ."חלקיו
 מנהלי השירותים דיווחו על הגמישות של -  קיים בקהילהינויכולת אלתור וגמישות במתן מענה שא 

אני יכול להגיד : "אחד ממנהלי השירותים מתאר. הנוערב המאפשרת לקלוט במהירות את בני "סחל

שפשוט נכונה למצבים השונים שבני הנוער , ב שהם הרשו לעצמם מדיניות מאוד גמישה"על סחל

לא ' תביאו את הילד'דבר ראשון הם אומרים ... הם לא מתעקשים, בשלב הראשון... נמצאים בהם

  ..." תביאו אותו, משנה מה ולא משנה איך

הילד , וכך. ר והגמישות באים לידי ביטוי גם במתן פתרונות לבני נוער שאינם קיימים בקהילההאלתו

ב מתייחסת "מנהלת סחל, בהקשר זה. ב"אבל יכול לקבל שירותים גם מסחל, מקבל שירותים בקהילה

 מרכז יום המשלב מענה - אם כשירות מלא, כמרכז שניתן להתאים אותו לצורכי הנער, ר"בעיקר למית

ויש ... יש המון יצירתיות וחשיבה. " ואם כשירות חלקי לצורך ספציפי שלו-צרכים בסיסיים ל

כשהוא חוזר ... 'יץואבל הוא עובר פה בבוקר לקחת את הסנדו, ילד הולך לבית ספר. אפשרות לתמרן

בקהילה אין מי שמלווה ילד ... אם הוא לא מתאים למועדונית, הוא יכול לעבור פה, מבית הספר

זה לא לעשות את מה שיש . ועל זה אנחנו נבחנים. בקהילה אין מי שמלווה ילד למועדונית, טובוסלאו

העובדה שאחוזים לא מבוטלים של עובדים , כאמור." לעשות את מה שאין בקהילה, בקהילה

מעידה על הגשמה של ייעוד זה של , כשירות נוסף, ר"סוציאליים מפנים את הנער בחזרה למית

   .המקום

 תרומה משמעותית נוספת קשורה ביכולת של -  תמונה משלימה על מצב בני הנוער בלילותקבלת 

כפי שמכנה , "תמונה משלימה"ב והניידת לאתר בני נוער ברחובות ולתת לשירותים מידע או "סחל

. על תפקוד בני הנוער בזמנים שהשירותים אינם רואים אותם, זאת אחת ממנהלות השירותים

:  המאיר שעות ביממה שהעובדים אינם בקשר עם בני הנועררימוי של זרקוהמנהלת השתמשה בד

זה קודם כל רמת איתור כי הניידת מסתובבת , ב" שאני קיבלתי מסחל,התרומה הכי גדולה מבחינתי"

בגלל אופי העבודה שלהם וסוג התקשורת , היא רואה אינטראקציות שאני לא יכולה לראות... בלילה

הדיווחים של ..." זה נותן לי את הזרקור על הילד, זה נותן לי את המיקוד. ותשלהם עם הנערים והנער

נותנת לה תמונה על , התרשמותם מהם ותיאור המצבים שאליהם נקלעים, ב על בני הנוער"אנשי סחל

מידת הנזקקות של הילד ואף מאפשרת נקיטת צעדים טיפוליים אינטנסיביים יותר כלפי ילדים 

היה את הרווחה , לפני כן". שלפני כן לא הייתה לה גישה אליושלים מהניידת שקיבלה עליהם מידע מ

היה . אבל לא טיפלו באופן יסודי משום שלא היו להם את כל הנתונים, שהם ברוב המקרים מכירים

ואז באה לנו האינדיקציה הזאת של . אבל לא יכול להגיד עד הסוף מה קורה, ספר שזעקהאת בית 

 ."והם השלימו לנו את התמונה, מותערב המוקדמות שעות הבוקר המוקדשעות ה, שעות הלילה
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  ב"תרומת השירותים לסחל. 4
ב ובמידע על בני "ב דיווחו שהשירותים תורמים בעיקר בייעוץ לסחל"רוב מנהלי השירותים ואנשי סחל

י תרומה נוספת של חלק מאנש. אבחונים ובמקרים מסוימים גם מידע על היבטים חוקיים, הנוער

חלק . השירותים קשורה בעיקר בוותק שלהם כשירות בעיר שהופך אותם למרושתים היטב במערכת

ב פונים אליהם כדי לקבל מידע על שירותים מתאימים או כדי "ממנהלי השירותים דיווחו שאנשי סחל

אחד מאנשי . שהשירותים השונים יפתחו להם דלתות ויעזרו בביסוס הקשרים עם שירותים נוספים

אז . דרכי התקשורת, מתי, אני יודע למי כדאי להתקשר, אני מכיר מערכות בכל הארץ: "רותים אומרהשי

  ." הם מתייעצים איתי הרבה

  

ב במתן אישורים " נוספת לסחלהאנשי מפתח רבים בשירותים דיווחו על תרומ, ב"מעבר לייעוץ לסחל

החוק רק מערכת השירותים יכולה ב מותנית באישורים ותיאומים שמתוקף "שכן פעילות סחל, לפעולה

ב לא יכולה לתפקד לבד בלי השירותים "סחל: "שירותים מתארתב העובדותאחת . לספק להם

היא יכולה לתחזק את הילד ... אין להם את החשיבה המקצועית של המאקרו של המערכת. החברתיים

משום שהיא , י השירותיםבל... אבל היא לא יכולה. 16:00 עד 8:00-ולגייס אותו שהוא יבוא אליה מ

היא צריכה את התיווך של , היא צריכה את התיאומים עם ההורים, צריכה את האישורים של ההורים

  ." היא צריכה את הרשת, היא צריכה את התקציבים, היא צריכה את פקידת הסעד, העובד

  

  ב"קשיים בקשר בין השירותים לסחל. 5
. לולים להיווצר בדרךיש להביא בחשבון את הקשיים הע,  ויתרונותיוקשר בין הארגוניםהצורך בלצד 

 העבודה השוטפת מהלך העולים ב,ב"סחלל השירותים בקשר ביןבמסגרת הראיונות עלו קשיים שונים 

  .שונותטיפוליות שמקורם בציפיות או בתפיסות או 

   

  קשיים בעבודה השוטפת עם השירותים  5.1

 אחד הקשיים הבולטים שעלו - היעד שלהם סייתאוכלוב ב"של סחל" נגיסה"חשש בשירותים מ 

ב "של סחל" נגיסה"ביחס לעבודה השוטפת עם השירותים קשור בחשש של חלק מהשירותים בעיר מ

ארגוניים בהם נציגי -הספרות מראה כי חשש זה עלול להוביל למאבקי כוח בין. בקהל היעד שלהם

 ולא בהכרח מתוך שיקולים של ,הםהגופים שאמורים לשתף פעולה נאבקים למען האינטרסים של

חלק ניכר ממנהלי השירותים דיווחו ). 2000, ינסקי ורונאל' סטרבצ-כאהן(טובת אוכלוסיית היעד 

היום יש יותר שיתוף פעולה והכרה בזכותו של כל אחד מהשירותים ששקושי זה הוא נחלת העבר ו

  . מריאך בכל זאת חשש זה לא התפוגג לג, להתקיים ולתרום לבני הנוער

  

מנהלי השירות בודקים , כי גם כיום במפגשי היכרות ראשוניים עם שירות חדשדיווחו ב "אנשי סחל

על תפקידיו , ב"עדיין עולה צורך להסביר להם על סחל, ב"לטענת מנהלת סחל. ב כל הזמן"את סחל

 שירות תוך אשרור למנהל על שאין כל ניסיון להחליף את השירות שלו או כל תפקיד שממלא, בעיר

שאני נבחנת בזה ] למנהל השירות[הבטחתי לו  ":מנהלת הפרויקט מתארת פגישה שכזו. אחר בקהילה

הוא ישתמש , ילד שלקהילה אין פתרון בעבורו.  הוא יהיה בקהילה-שכל ילד שיכול להיות בקהילה 

  ." לנותזה תהליך לא קל הדורש המון סב, כל אחד יש לו את המקום שלו... בנו במודל שמתאים לו
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אך , ב בבקשה שיקלטו נער"ב דיווחו גם על אירועים שהשירותים פנו לסחל"אנשי סחל, לגבי חשש זה

 למצוא לו פתרונות שינו את הכיוון וניסוהם , הביעו נכונות לקלוט אותם" המרחב" או "בית"ברגע שה

שירותים הם דיווחו על מקרים של הפסקה פתאומית בהפניות של בני נוער מ, בנוסף. אחרים

ל השירותים או אולי מחוסר שביעות עקשה לדעת אם הסתייגות זו נובעת מתחושת האיום . מסוימים

ב עולה הצורך ביצירת הקשר "מדיווח אנשי סחל, עם זאת. ב"רצון מהטיפול שניתן במסגרת סחל

  . ב מול השירותים"וביסוסו ותיאום ציפיות של סחל

  

אחד הדברים הקשים זה שיש המון : "ששות של השירותיםהתייחס לפוליטיקה ולח" בית"גם רכז ה

אבל . כל אחד לעצמו וכל אחד למען מטרה נעלה. שירותים לבני נוער בחיפה ושהם לא עובדים ביחד

וכך יש יותר סיכוי לתפוס את הנערים ויותר , החורים של הרשתות קטנים, ברגע שיש עבודה משותפת

אנחנו צריכים ללמוד , והיא תמשיך להיות, קה נמצאת בשטחכל עוד הפוליטי, כרגע... סיכוי לעזור

  ." החורים עדיין יהיו גדולים, אבל. לעבוד איתה

  

ב לוקחים "חלק מאנשי השירותים התייחסו גם הם לקושי בבניית אמון בשירותים ולהרגשה שסחל

קציביהם עלה כי חלק מהשירותים הוותיקים זעמו על קיצוץ בת, למשל, כך. נתח מקהל היעד שלהם

עדיין יש צורך לשפר את : "אחד מאנשי השירותים טוען.  ב כתכנית חדשה"שנבע מכניסתו של סחל

יש עדיין שותפים שאינם מוכנים לוותר על חלק מהאגו שלהם . רמת המחויבות של השותפים לפרויקט

  ." ולכן היעילות של מתן השירותים נפגמת, לטובת הכלל

  

ב קשור בעומס " אחד הקשיים שעליהם דיווחו אנשי סחל- יומיתהעומס בשירותים בעבודתם היומ 

אז הם מכבים , הם נורא עמוסים, נורא מוצפים] השירותים[הם : "מסביר" בית"רכז ה. בשירותים

שאתה עבדת מאוד קשה כדי להוציא אותו מהרחוב כדי שיתחיל , כי אז נער, וזה קשה... שריפות

  ." פעם ברחוב-דשיים שובפתאום אתה רואה אותו אחרי חו, לתפקד

  

 קשור ,כמעט שלא עולה" בית"אשר כיום לטענת אנשי ה, אחד הקשיים בתחילת הדרך, בהקשר זה

על אף . ב ולא יוצרים קשר להמשך טיפול"בתחושה שחלק מהשירותים היו מפנים בני נוער לסחל

 היא התחושה שנוצרה, ב רואים את הקושי הזה כתוצר של העומס בשירותים"שאנשי סחל

דרכי , "בית"לטענת רכז ה, נכון להיום. שהשירותים לעתים מסירים מעליהם את האחריות כלפי הנער

 כפתרון זמני שנועד לתת אפשרות "בית"ההתמודדות עם מצבים אלה היא אמירה ברורה של תפקיד ה

הנער עמידה על כך שהעובד בשירות יהיה שותף ומעודכן לגבי התכנית האישית של , וכן, להתארגן

  ). ב"ראו סעיף הפניות השירותים לסחל(לטווח הארוך 

  

שיתוף פעולה בין ארגונים . הקושי זה הנובע מהאחריות המשותפת בין השירותים מתועד גם בספרות

בתואנה שזוהי , יכול לפתוח פתח להסרת אחריות של שירותים מסוגיות שונות בטיפול בבני הנוער

כך עלול להיווצר מצב שבמקום לזהות אפשרויות והזדמנויות . אחריות משותפת של כלל הארגונים

 ,Richardson( שירותים מסוימים יחפשו דרכים להטיל אחריות על כלל השירותים, לשיתוף פעולה
West et al., 1989.(  
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לעומת הגמישות בקבלת בני נוער שצוינה בין  -ב "תהליכי ברירה של בני הנוער הנקלטים בסחל 

חלק ממנהלי השירותים דיווחו על חוסר גמישות בקבלה של חלק מבני , ב" סחלהצדדים החזקים של

ידי עובדי -ישנם בני נוער הנדחים על, לדבריהם". בית ברחוב חיים"הנוער המועמדים לשהייה ב

התאמה למטרות -אי"או " חוסר הסתגלות"כגון ,  ואף מסולקים ממנו בתואנות שונות"בית"ה

הקשים "או " הנמצאים בקצה הרצף"אמנם שהם עובדים עם בני נוער  טענו "בית"עובדי ה". הבית

הם מסרבים לקלוט חלק מבני נוער אלה , לטענת חלק מאנשי המפתח בשירותים, אך בפועל, "ביותר

כפי שמסביר אחד ממנהלי . "בית"והם רואים זאת כהפרה של המטרות הראשוניות של ה, שהם מפנים

אדם לא -אין דבר כזה שהבן. קולט את כולם' הבית'שיבה שהייתה צריכה להיות ח: "השירותים

... זה מסוג הדברים שצריכים להשריש. אדם מוצא לרחוב או שלא מסוגלים להתמודד-שבן, מתאים

הרחוב לא . 'בית'צריך להתאים את עצמו לקריטריונים של הרחוב ולא הרחוב צריך להתאים ל' בית'ה

  ." הםהרחוב מקבל אותם כמו ש, יכול להשתנות

  

הם יצליחו , ולא דרך השירות, "בית"היא שאם בני הנוער יפנו מיוזמתם ל, לטענת העובדים, האירוניה

אחד העובדים סיפר שבחלק מהמקרים הם . להיכנס ולקבל את השירות, לעבור את מחסום הברירה

היקלט להגיע לשם בכוחות עצמם ולבקש ל" בית"אף נאלצו להציע לבני הנוער שלא קיבלו מענה מה

  .    במקום

  

  בני נוער גילאי "אוכלוסיית היעד הוגדרה כ" בית ברחוב חיים"ברמת התכנון של פרויקט ה, כזכור

ממידע שהתקבל על דפוסי הקליטה , עם זאת".  הנמצאים על רצף של מצבי ניתוק ומצוקה18-12

דרגת : כגון, השיקולים נוספים המשפיעים על הקליט" בית"התברר כי עם הזמן התפתחו ב, בפועל

" בית"ואף התאמה של הנער לאוכלוסיית ה, החומרה של הבעיות והיכולת של הצוות להתמודד ִעִמן

 וטען שהוא מודע לעובדה שהשירותים לא תמיד  אכן התייחס לכךרכזה .בזמן שהוא רוצה להיכנס

ער אלימים הוא תיאר מקרים של בני נו.  מהמרכזםמרוצים מדחיית בני נוער מסוימים או מהוצאת

מבחינתם רוצים שאני אקח ] השירותים[הם ". "בית"שהפחידו את האחרים והפרו כללי התנהגות ב

גם לי יש את הגבולות של היכולת , רגע'אבל אני מבחינתי אומר . כל נער שהם לא מסוגלים לטפל בו

 - לי הפסקה ב] בסמים[נער שהוא משתמש ... יש דברים שאני לא יכול לתת להם. 'שלי לטפל בנערים

אתה צריך להיות בעל ', בית'כדי להיות ב. אין לי פה את הכלים להתמודד עם נער כזה. לא יכול עליו

אתה . בעל איזשהו רצון לעשות שינוי בחיים שלך, מוכנּות לקחת אחריות, יכולת של לקיחת אחריות

ל זאת יש גמישות בכ, הוא גורס שבמסגרת המגבלות, עם זאת." לא יכול לבוא לפה לעשות קייטנה

  .ורצון להקשיב לצורכי הקהילה

  

חלק מאנשי המפתח טענו שאחת הסיבות לבעיית הקליטה של בני הנוער הקשים נובעת ממערך כוח 

שרוצים קצת , שפוחדים"המורכב בשעות הערב בעיקר מסטודנטים או ממתנדבים , "בית"האדם ב

, כורות המוצעות לעובדים נמוכות מאודהמש, לטענתם". ולכן לא מקבלים את הנערים, שקט בלילה

ולא לפי קריטריונים הקשורים במסוגלּות , ולכן נאלצים לקלוט אנשים המוכנים לעבוד בשכר נמוך

לגייס עובדים שיצליחו להתמודד גם עם האוכלוסייה הקשה , לדעתם, יש. לעבוד עם בני נוער קשים

 צריך לדעת איך לקבל -פעם נער מסומם זה : "אחד מאנשי השירותים מתאר את בני הנוער. ביותר

זה פעם מוזנח וזה פעם נער , זה פעם נער חולה. ולא לפחד ממנו, לשים אותו במיטה ולהשכיב, אותו
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בגלל שזה , ולא סטודנט או סטודנטית שבלילה... אבל צריך לקחת מדריך מתאים, לעשות-מה. אלים

  ."והם פוחדים או רוצים לישון בלילה, 'לא'יגידו , מתאים למשכורת ולא בגלל שזה מתאים להם

  

בעוד ". בית"מדברי העובדים ואנשי מפתח בשירותים בקהילה עולה פער בתפיסה של מטרות ה

כדרך לשקם או להפנות את הנער , כפתח לשינוי בחייו של הנער" בית"שעובדי הבית תופסים את ה

ותו , )shelter( מקלט ללילה "בית"באנשי השירותים רוצים לראות . לשירות בקהילה שיענה על צרכיו

  . עולה צורך לבחון מחדש את הפערים בציפיות ולנסות ליישב סתירות אלה, מכאן. לא

  

חלק מאנשי השירותים סיפרו על קשיים של בני נוער בעת  - "בית"קשיים הקשורים בנעשה ב 

, כך לדוגמה". יתב" חוסר שביעות רצון  מתפקוד השל מקרים עלקשיים המעידים , "בית"שהותם ב

וכי על אף שיש חלוקה בין , "בית"דיווחה אחת העובדות על היעדר הפרדה מספקת בין בנים לבנות ב

בטוחות " כי לא הרגישו שםהיא שמעה ממספר נערות שלא רצו להישאר , המינים בין שתי הקומות

 הצוות לא הפגיןמשום ש "בית"עובד נוסף דיווח שחלק מבני הנוער לא הרגישו רצויים ב". מינית

  .ִקרבה או התעניינות

  

לעתים בני הנוער המגיעים , נפתח בעבור בני נוער ֵחיפנים" בית"שעל אף שה, קושי נוסף שעלה הוא

  .ומם של הֵחיפניםתופסים את מק, ולעתים גם מחוץ למחוז צפון, מחוץ לחיפה

  

  קשיים שמקורם בציפיות או תפיסות שונות לגבי טיפול בבני נוער 5.2

- הקשרים הבלתיהוא ב "אחד המאפיינים של סחל - ב לבני הנוער"פורמליים בין סחל-חסים בלתיי 

יחסים אלה . ת בעת הקבלהני הנוער להזדהֹוב  ובכלל זה שאין מחייבים את,פורמליים עם בני הנוער

וגם עוררו ביקורת של מנהלי השירותים על , יצרו קשיים ביכולת העדכון והתיאום בין השירותים

  . יטת הטיפול בבני נוערש

  

כדאי לציין שחלק ניכר מאנשי המפתח בשירותים דיווחו שקושי זה אפיין בעיקר את השלבים 

 בדפוסי  התהדקות שיתוף הפעולה ובשל שינוייםעםושהוא הולך ונפתר , ב"הראשונים של הפעלת סחל

ח על שימוש בטפסים דוו" בית"בריאיון שנערך עם רכז ה. הקשרומיסוד  ר"במיתו" בית" בהקליטה

  ".בית"וכן על פתיחת תיק לכל נער שמגיע ל, )ר"גם במית(מובנים שהנער והעובד נדרשים למלא 

  

אנשי מפתח בשירותים התלוננו :  חוסר הפורמליות קשור בעדכון השירותיםבשלאחד הקשיים שעלה 

או על ) ר ביחס לניידתבעיק(ב " על בני נוער שנטלו חלק בפעילויות סחלקיבלו מידע מקרים שלא שהיו

ב "אנשי סחל, לטענת אנשי השירותים. על דעת עצמם באמצע השהות" בית"בני נוער שעזבו את ה

" לשבור את האמון"הדיווח בכך שעדכון השירותים מבלי שהנער רוצה בכך עלולה -מתרצים את אי

  . ולסיים את הקשר העדין בין הנער לעובד

  

בעיקר משום שסברו שחשוב ,  רבים עקב קושי זה בתחילת הדרךמנהלי השירותים דיווחו על משברים

לקח לי : "אחת ממנהלות השירותים מספרת. לידע את השירותים גם אם זה כרוך במשבר באמון

סוציאליזציה של מה זה אומר לעבוד עם ] ב"עובד סחל[לעשות ל, הרבה מאוד זמן] ב"עובד סחל[ול
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גם אם . הם חייבים לדווח על זה...  שהוא מובהק אזבמובן הזה שאם הם שומעים משהו, שירותים

לטענת חלק , בנוסף" .יכול להיות שכתוצאה מהדיווח הזה יקרו דברים שישרפו אותך בפני הנערים

ידי הצגת כוונות אמיתיות -אפשר ליצור אמון עלו ,לא כל דיווח פירושו הפרת אמון, מאנשי המפתח

יש לידע את בני הנוער מראש שכעובדי השירות הם מחויבים  בד בבד ,עם זאת .למתן עזרה לבני הנוער

אנשי שירותים אחרים ציינו . עמידה בתנאי המקום-לדווח במקרים של הפרת כללי התנהגות או אי

-בן: "...אחד ממנהלי השירותים מסביר. נפרד מקבלת שירות-שמתן המידע צריך להיות חלק בלתי

רוצה לקבל , רוצה לקבל אוכל, אתה רוצה לישון. רמציה שייתן את האינפו-אדם רוצה לקבל שירות 

לצורך אימות . זה לא הולך לשום מקום, זה לא הולך למשטרה.  מגיעה לנו אינפורמציה-בגדים 

  ." זה כל הסיפור-פרטים 

  

ב "נפרד מהעבודה השוטפת של סחל-חובת הדיווח הפכה לחלק בלתי, כדאי לציין שנכון להיום

 שעות בלי אישור 24את לא יכולה להחזיק נער ' בית'בכי . זה חובה: "ב"מנהלת סחל. והשירותים

יידוע הקהילה על ." אז הם תיכף מיודעים. והאחריות להצגת אישור הורים היא על הקהילה. הורים

  . חשובה גם לצורך בניית תכנית טיפול לטווח הארוך" בית"שהותם של בני הנוער ב

  

ב הייתה שגם כאשר "רמליות בטיפול בבני הנוער בסחלטענה נוספת שעלתה באשר לחוסר הפו

המידע הדל נבע מכך שמתן פרטים מזהים היה כרוך . המידע דל מאוד וחלקי, מעדכנים את השירותים

תהליך שעשוי להימשך עד אשר העובד ירכוש את אמון , בנכונות הנער לחשוף את עצמו בפני העובד

אחת הבעיות  ".ערךחסר  כה חלקי עד שמבחינתם היה חלק מהשירותים דיווחו שקיבלו מידע. הנער

אפשר -אי' .ולא לומד בבית הספר, גרישא גר בהדר'אפשר להגיד -זה לקבל נתונים אמיתיים כי אי

  .דברי אחד ממנהלי השירותים, "צריכים להביא דברים יותר קונקרטיים. למצוא גרישא בתוך מחשב

  

שעברו תהליך של מיסוד הקשר עם בני , ר"ומית"  חייםבית ברחוב"בהקשר זה כדאי לציין שבניגוד ל

ביחס לשירות זה עלו קשיים , לכן. מעצם מהותה מושתתת על חוסר פורמליות, הניידת, הנוער

כיום יש יותר ישיבות עדכון בהשתתפות רכז הניידת ואנשי , עם זאת. בתיאום ובקבלת מידע

  . המאפשרות מעקב אחר בני הנוער, השירותים

  

כך שצוות הניידת מונה את בני  לע בעיקר , ביקורת גם בנוגע לדרך העבודההופנתה ,ניידתלבאשר 

אחד מאנשי השירותים ניסה . גם אם הקשר ביניהם הסתכם בשיחת חולין קצרה, הנוער כמטופלים

.  זה אומר תהליך-אז אני מכיר אותו , כשאני מכיר פה מישהו: "להציג את ההבדל בגישות הטיפול

 הרי חלק מהמאפיינים של עובד מקצועי זה לנסות להגיע אליו בכל . אותו מכל מיני זוויותאני חוקר

  ." מיני דרכים

  

נוצר בילוי חברתי בשעות הלילה " פורמליות-בלתי"ביקורת נוספת על הניידת היא שתחת הכותרת של 

, ד מאנשי השירותלטענת אח, במילים אחרות. במקום לנסות לאתר בני נוער ללא קורת גג, לבני הנוער

הוא ". בית"הניידת אינה ממלאת את תפקידה ביחס  לאיתור בני נוער חסרי קורת גג ולהביא אותם ל

. תתפוס את אלה חסרי קורת הגג ותביא אותם, הרעיון היה שהניידת תסתובב בלילות: "מתאר

  ..".המטרה הופכת להיות בילוי חברתי בשעות הלילה, במקום זה
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ב היה שאלו נוטים " טענה נוספת שעלתה כלפי העובדים בסחל- ב"ולית בסחלגלישה לעבודה טיפ 

לאור הזמן הקצר שבני , עובדי השירותים גורסים כי. גוון טיפולי" בית"לעבודה עם הנערים בהעניק ל

  . לעתים זוהי יומרנות, ב"הנוער מטופלים בסחל

  

מה הם מצפים שיעשה לו ? בועותיכולים ליצור בשישה ששינוי כמה : "אחד מאנשי השירותים אומר

לפתח תיאוריה חדשה שאני בטווח קצר ...  זה נשמע מגוחך?שיבנה זהות עצמית בשישה שבועות, שינוי

צריכה לשאת " בית"ההתערבות לגבי בני הנוער ב." יכול לעשות מה שכולם עושים במשך שלוש שנים

ולא ניסיון , בהתמודדות עם משברהממוקדת בנושאים ספציפיים או , אופי של התערבות קצרת מועד

  . לתקן היבטים רחבים יותר באישיות או בהרגלים של בני הנוער

  

לטפל בבני " בית" התייחסות מפוכחת מאוד ליכולת של ההפגין" בית"רכז ה, בניגוד לאנשי השירותים

פיק טוב אנחנו צריכים להחזיק אותם מס. אין לנו את הפנטזיה שאנחנו נשנה פה את הנערים: "הנוער

 אנחנו מייצבים את המצב שלהם -' חדר מיון' מה שנקרא -כדי שהם יצליחו לעבור לשלב הבא 

ב מצאה לנכון להתייחס לחשיבות הקיימת "מנהלת סחל, בדומה." ומעבירים אותם למחלקה אחרת

ב נזהרים מאוד לא להיכנס לחוויה "היא דיווחה שעובדי סחל. בפיתוח ובשכלול הטיפול קצר המועד

היא דיווחה על קושי של העובדים בקשר קצר , עם זאת. מכיוון שמענה כזה קיים בקהילה, טיפולית

זו חוויה קיומית פה של הצוות שנפרדים כל כך מהר מהנערים והם מרגישים : "המועד עם בני הנוער

  ." שעדיין לא השלימו את התהליך

  

  דפוסי הקשר בין בני הנוער לבין השירותים בקהילה . י
  

על תהליכי , על דפוסי הקשר בין בני הנוער לבין השירותים בקהילה בעבר ובהווהממצאים  נציגפרק זה ב

על מאפייני הטיפול ועל הטיפול בבני הנוער במסגרת השירות שאליו , הקליטה של בני נוער בשירותים

  .ונקלט

  

  "בית"דפוסי הקשר לפני הכניסה ל. 1
 הנער בחנו את דפוסי קשר בין בני הנוער לשירותים בטרם כדרך ללמוד על ההיסטוריה הטיפולית של

יותר ממחציתם דיווחו כי .  מבני הנוער היו בטיפול כלשהו בעבר80%מראה כי  29לוח ". בית"כניסתם ל

ומעובד סוציאלי " שירות לנשים ולנערות"וב" קידום נוער"ב, חינוכי בקהילה-קיבלו טיפול חברתי

 דיווחו על קבלת טיפול בשירותים ייחודיים לבעיות בדרגת חומרה עשרים ושמונה אחוזים. בקהילה

רבע מבני הנוער דיווחו על שירותים של . סם-תחנות בריאות הנפש ואל, בהם שירות המבחן, גבוהה

  ).29לוח ( יועצת בית הספר או שירות ביקור סדיר -מערכת החינוך 
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לפי דיווח בני הנוער , "בית"י הכניסה לקשר בין בני נוער לבין השירותים לפנהדפוסי  :29לוח 
  ) באחוזים(

    אחוזים
  בני נוער שהיו בטיפול כלשהו בעבר  80
  *סוגי שירותים 

  חינוכי בקהילה -טיפול חברתי 58
   ** שירותים ייחודיים לבעיות חמורות 28
 ***שירותים של מערכת החינוך 25

  מוסדות  1
    
   היו איתם בקשר  מספר סוגי השירותים שבני הנוער  
58  1  
30  2  
12  3  

   מכיוון שהייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת 100%-הנתונים אינם מסתכמים ב* 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -על" בית"הבדלים מובהקים לפי מספר פעמים שהנער ביקר ב** 

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על*** 
  

רק בני נוער : קבלת שירותים ממערכת החינוך נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגזרמעניין לציין שבתחום 

הבדלים מובהקים נמצאו גם בנוגע לקשר עם שירותים המטפלים ). 28%(מהמגזר היהודי דיווחו כך 

אחוז גבוה יותר מבני נוער ששהו ". בית"לפי מספר הפעמים שהנער שהה ב, בבעיות בדרגת חומרה גבוהה

לעומת אלה שביקרו פעם אחת , פעמיים לארבע פעמים דיווחו על קשר עם שירותים אלהבין " בית"ב

מאופיינת בסיכון " בית"ממצא זה עשוי להעיד שהאוכלוסייה החוזרת ל). בהתאמה, 23% לעומת 43%(

  . גבוה ובקשיים אקוטיים יותר

  

יפול חברתי חינוכי ט: רצינו לבדוק גם את מספר סוגי שירותים שבני הנוער היו עמם בקשר בעבר

 רוב בני הנוער היו 15.שירותים ייחודיים לבעיות חמורות ושירות של מערכת החינוך ומוסדות, בקהילה

כל בני הנוער .  עם שלושה סוגים- 12%- עם שני סוגים ו- 30%, )58%(בקשר עם סוג אחד של שירותים 

 65%לעומת (ישראלים ותיקים  מהם 90%, שהיו בקשר עם שלושה סוגי שירותים הם מהמגזר היהודי

, קשה לדעת אם אוכלוסייה זו של בני נוער יהודים ותיקים מוכרת יותר בשירותים). מאוכלוסיית הסקר

אם קיימים שירותים רבים יותר לאוכלוסייה זו או שמא מדובר במּודעּות של בני הנוער לקיומם של 

בעיקר לאור הקשיים , זהו ממצא קשה למַדי, בכל אופן.  גם צריכה מוגברת יותר שלהם-שירותים ועל כן 

ולאור האחוז גבוה יותר " בית"והמצבים שאליהם נקלעו בני הנוער מהמגזר הערבי לאחר שעזבו את ה

  ).26ראו לוח (מהם שדיווחו שאין להם את מי לשתף כשהם חשים קושי 

  

  ריאיוןהבעת דפוסי הקשר . 2
כשני שלישים מבני ). בעת הריאיון( שירותים בהווה  מציג את דפוסי הקשר של בני הנוער עם30 לוח

ככל שקבוצת הגיל הייתה : הבדלים מובהקים נמצאו לפי גיל .הנוער נמצאים בטיפול של שירות כלשהו

 18-17 מבני 68%, 16 מבני הנוער עד גיל 86%(כך נמצאו פחות בני נוער מטופלים בשירותים , בוגרת יותר

                                                   
בדיקה של סוגי השירותים בלוחות מתייחסת לקטגוריות כגון שירותים חברתיים בקהילה ושירותים של  15

. גרת אותו סוג של שירותיםלא נכללים בבדיקה זו מעברים בין שירות אחד למשנהו במס. מערכת החינוך
שירותים (ובכל זאת ידווח כי הוא מקבל סוג שירות אחד , סם- נער יכול לקבל טיפול בשירות מבחן ובאל, לדוגמה

  ).ייחודיים לבעיות חמורות
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הבולט , א זה מחזק את המגמה של נתק מהשירותים עם העלייה בגילממצ).  ומעלה19 מבני 33%ורק 

הכולל העברה של , ל והשירות הצבאי"ייתכן שמקור הנתק בגיוס לצה.  ומעלה19במיוחד בקרב בני 

, עם זאת. או החינוך לשירותי הביטחון/האחריות הטיפולית והתקציבית על בני הנוער משירותי הרווחה ו

  .ולכן נשאלת השאלה מי אחראי על המשך טיפולם,  בגילים אלה מתגייסיםלא כל  הנערים והנערות

  

לפי דיווח בני הנוער , נוער לבין שירותים בקהילה בזמן הריאיוןהדפוסי הקשר בין בני  :30לוח 
  )באחוזים(

    גיל הנער
   כ"סה  16עד   18-17  ומעלה19
        **בני נוער המטופלים בשירות כלשהו בעת הריאיון 65 86 68 33
     *סוגי השירותים    

 ^ ** חינוכי בקהילה-טיפול חברתי  44  60  49  21
  #שירותים ייחודיים לבעיות חמורות 13  16  17  7
 שירות של מערכת החינוך  7  10  8  4
  מוסדות  4  5  3  4

          
  כ " סה-מספר סוגי השירותים בקשר עם בני הנוער   100      
67  62  70  66  1  
25  32  27  30  2  

8  6  3  6  3  
          
 ) רבה מאוד/במידה רבה(השירותים עוזרים   65      

   כי ניתן היה לענות על יותר מתשובה אחת100%-הנתונים אינם מסתכמים ב  * 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על **
  )2χ) p<0.05חן פי מב-על" בית ברחוב חיים"הבדלים מובהקים לפי מועד עזיבת הנער את ה ^  
  ) 2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין הנער על  # 
  

 מבני הנוער נמצאים בשירותים 44%בחינה של סוגי השירותים שאיתם היו בני הנוער בקשר מעלה כי 

ככל שקבוצת :  גם במקרה זה נמצאה מגמה דומה לגבי הגיל16.חינוכי בקהילה-הכוללים טיפול חברתי

, 16 מבני הנוער עד גיל 60%(כך אחוזים נמוכים יותר דיווחו על קשר עם שירותים אלה , ותרהגיל בוגרת י

הבדלים מובהקים לגבי סוג שירות זה נמצאו גם לפי ).  ומעלה19 מבני 21%- ו18-17 מבני 49%לעומת 

כן מתמעטים , ככל שמתרחקים ממועד העזיבה": בית ברחוב חיים"מועד העזיבה של הנער את ה

 מבני הנוער 48%לעומת ,  מבני הנוער שעזבו בחצי השנה האחרונה77%(ים עם שירותים אלה הקשר

ניתן לייחס ממצא זה ). שעזבו חצי שנה עד שנה לפני הריאיון ואחוז דומה שעזבו יותר משנה קודם לכן

לקשיים בהתמדת בני הנוער בסוג שירות זה לאורך זמן או לקושי של השירותים להכניסם למסגרת 

, ב לקלוט את בני הנוער ושעם חלוף הזמן"מצד סחל" לחץ" הופעל "בית"ייתכן שעם היציאה מה. טיפולה

  . השירותים הפסיקו להקפיד על נוכחותם של בני הנוער, עקב עומס או קושי במעקב אחריהם

  

שירותים ייחודיים לבעיות בדרגת חומרה " מבני הנוער מטופלים כיום ב13% עולה עוד כי 30מלוח 

  ). מהבנות12% מהבנים לעומת 30%(עם הבדלים מובהקים בין המינים , "גבוהה

 מבני הנוער מטופלים 66%בחינה של מספר סוגי השירותים שבני הנוער נמצאים עמם בקשר מעלה כי 

  .  בשלושה סוגי שירותים- 6%- בשני סוגי שירותים ו- 30%, כיום בסוג אחד של שירות

                                                   
פירוט השירותים הנכללים תחת כל סוג שירות זהה לפירוט שהוצג בסוגי השירותים שקיבלו בני הנוער לפני  16

  ".תבי"כניסתם ל
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כשני שלישים השיבו . ידת העזרה שהשירותים שבהם נקלטו נותנים להםבני הנוער נשאלו עוד על מ

אין להתעלם מהעובדה ששליש מבני הנוער השיבו , עם זאת". במידה רבה מאוד"או " מידה רבה"ב

  ".בכלל לא"או " מידה מועטה"שהשירותים שבהם נקלטו עוזרים להם רק ב

  

, כאמור". בית"יחסית לכלל השוהים ב, ים כיוםנבחנו מאפייניהם של בני נוער שאינם מטופלים בשירות

ישנו בקרבם , בנוסף). 49%( ומעלה 19אחוז גבוה מהם משתייכים לקבוצת הגיל הבוגרת יותר של גיל 

העלתה שאחוזים " בית"בדיקה של מספר הפעמים ששהו ב). 14%(ייצוג גבוה במקצת של המגזר הערבי 

  ). מכלל האוכלוסייה70%-מת כלעו, 80%(גבוהים מהם ביקרו בו רק פעם אחת 

  

הכוללת התייחסות לאורך , מציג את דפוסי הקשר של בני הנוער עם שירותים בראייה רחבה יותר 31לוח 

  ).זמן הריאיון(ועד ההווה ") בית ברחוב חיים"עוד לפני שהגיעו ל( מהעבר -זמן 

  

 בעת ביצוע הריאיון ו"ב חייםבית ברחו"שירותים לפני שהגיעו לל הנוער בני בין קשרדפוסי ה: 31לוח 
  )*  באחוזים(

    גיל בני הנוער
    כ "סה   16עד   18-17  ומעלה19

 כ"סה 100  100  100  100
  בני נוער שלא נמצאים בקשר היום ולא היו בקשר בעבר  4  3  0  11
    *בני נוער שלא נמצאים בקשר היום והיו בקשר בעבר  32  13  32  56

   היו בקשר בעברלא בקשר היום אך בני נוער הנמצאים 16  26  13  7
   בקשר בעבר היובני נוער הנמצאים בקשר היום ו 48  58  55  26

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על* 
  

והם מחזקים את המגמה של נתק מהשירותים בקרב בני הנוער , הבדלים מובהקים נמצאו לפי גיל

בוהים יותר מהם היו בקשר עם שירותים בעבר ואינם נמצאים בקשר אחוזים ג):  ומעלה19גיל (הבוגרים 

  ).   ומטה16 מגילאי 13%- ו18-17 מגילאי 32%(לעומת אחוזים נמוכים יותר מהצעירים יותר , )56%(היום 

  

נבדק גם דפוס הפנייה לשירותים בקרב בני נוער שלא היו בקשר בעבר אך נמצאים בקשר היום עם 

מהבדיקה עלה כי אחוז דומה לכלל אוכלוסיית הסקר . כלל אוכלוסיית הסקרבהשוואה ל, השירותים

לגבי פנייה עצמית לשירותים עלה אחוז גבוה ). 25%" (בית"במידת הפנייתם לשירותים לאחר השהות ב

ייתכן ששהותם של הפונים .  מכלל אוכלוסיית הסקר שפנו ביוזמתם לשירותים28% לעומת - 38% -יותר 

אם ביוזמה אישית ואם בהפניית , תרמה להגברת השימוש בשירותים" ברחוב חייםבית "מיוזמתם ב

 מבני הנוער דיווחו העובדים הסוציאליים כי פנו ביוזמתם לשירות 12%יש לציין כי לגבי . "בית"צוות ה

  ".בית"אחר לאחר סיום השהות ב

  

  ב לשירותים בקהילה"ידי סחל-הפניה על. 3
 משמש "בית"ה. מש גוף מתווך בין בני הנוער לבין שירותים בקהילהמש" בית ברחוב חיים"ה, כזכור

אך זוהי מסגרת זמנית שנועדה למצוא לבני הנוער שאינם מוכרים , אמנם כתובת מגורים נגישה לבני נוער

, במילים אחרות. בשירותים בקהילה שירות מתאים או לחבר אותם מחדש עם השירות המטפל בהם

רכז הבית מתאר זאת .  המכוון למצוא לבני הנוער מענים לטווח ארוך בקהילה פועל כשירות זמני"בית"ה
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נער מגיע לפה לתקופה של חודש ... חייב להיות קשר עם הקהילה, לפי התפיסה המקצועית שלנו: "כך

ואנחנו עושים תהליך של גישור ושל חיבור . צריך להיות מי שימשיך ללוות אותו, איך שהוא יוצא. וחצי

  ." להמחדש לקהי

  

אכן ,  מאוכלוסיית המחקר22%המהווים ,  מהם27רק , פי  דיווחם של בני הנוער-על, על אף כל אלה

פי דיווח - אין אפשרות לבדוק את נושא ההפניות על).32לוח (הופנו לשירות מסוים בתום השהות בבית 

ער בתום שהותם העובדים הסוציאליים מכיוון שהם לא בהכרח שייכים לשירות שאליו הגיעו בני הנו

והגיעו אליו גם , "בית"בני נוער שהיו בקשר עם שירות כלשהו עוד לפני שהגיעו ל,  נוסף לכך17".בית"ב

 עזר להם "בית"גם כאשר ה,  הפנה אותם לשם"בית"שה, ככל הנראה,   דיווחולאלאחר טיפול במקום זה 

לו בעבר לא ידעו לזהות שחזרו לשירות שבו טופ" בית"ייתכן אף שחלק מילדי ה. לחדש את הקשר

  . דיווח-שממצא זה לוקה בתת, אפוא, נראה.  שמדובר בהפניה

  

ב מתחברים בצורה "ב התייחסה לכך שכל בני הנוער שמגיעים לסחל"כדאי לציין שגם מנהלת סחל

יש התחברות , ב"כל נער או נערה שמגיע לסחל, בעצם היום: "היא מתארת. כלשהי לשירות בקהילה

ידי -זה יותר פשוט עם כאלה שמופנים אלינו על, זאת אומרת. ה שהיה איתה בקשרלחוליה האחרונ

ויש לנו . אבל יש התחברות לגורם המטפל, יותר קשה סביב ילדים שבאים בכוחות עצמם, השירותים

סיכום שתוך עשרה ימים הקהילה מכנסת ישיבת צוות עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לבנות תכנית 

שילוב "מידע נוסף על הפניית בני הנוער לשירותים בפרק ." (וזה באחריות הקהילה, ערטיפול בעבור הנ

  ").ב במערך השירותים לבני נוער בעיר"סחל

  

  ) באחוזים(פי דיווח בני הנוער -על, "בית ברחוב חיים"ידי ה-ית הנער לשירות עליתהליך הפנ :32לוח 
  אחוזים

)(N=27 
  

 ב "ת סחלידי צוו-הנער הופנה לשירות על  22
    
  בני נוער שהופנו לשירותים   
  ב להמשך טיפול בשירות זה"הנער היה שותף בהחלטה של צוות סחל  77
  הנער הסכים להחלטה להמשך טיפול  76
    
  הנערים הופנו לשירותים  
  טיפול חברתי וחינוכי בקהילה   56
  מוסדות   26
  שירותים ייחודיים לבעיות חמורות   19
    
  חיל להשתתף בפעילויות של שירות זההנער הת  84
    
  הנער עדיין נמצא בקשר עם שירות זה   48

  

. נשאלו על שילובם בתהליך הטיפולי" בית"בני הנוער שדיווחו שהופנו לשירותים השונים בתום שהותם ב

ר  מבני הנוע77%: מציג אחוזים גבוהים יחסית של בני הנוער שדיווחו על שיתוף בקבלת החלטות 32לוח 

דיווחו שהיו שותפים בהחלטה של צוות הבית להמשך טיפול בשירות שאליו הופנו ואחוז דומה דיווחו 

ב "כדאי לציין שממצאים אלה הולמים את דברי אנשי סחל. שהסכימו לגבי ההחלטה של המשך טיפול

                                                   
ולכן פנינו לעובד הסוציאלי האחרון שהיה , מטרת המחקר הייתה לקבל מידע עדכני ביותר על בני הנוער, כזכור 17

  .בקשר עם הנער ושהצלחנו לאתר
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לבחון את ראוי גם , אולם. לגבי מדיניות הבית בנוגע לשיתוף בני נוער בקביעת תכנית הטיפול האישית

  . החלק המשלים של כרבע מבני הנוער שדיווחו שלא היו מעורבים בתהליך קבלת החלטות זה

  

השירותים העיקריים שאליהם הופנו כמחצית בני הנוער הם שירותי טיפול חברתי וחינוכי בקהילה 

ים מעונות או משפחה אומנת וחמישית הופנו לשירות, כרבע הופנו למוסדות כגון הוסטלים; )56%(

, מבין הנערים שהופנו לשירותים. ביניהם בית חולים פסיכיאטרי ומעון נעול, ייחודיים לבעיות חמורות

בני נוער דיווחו שלא ארבעה .  דיווחו שהתחילו להשתתף בפעילויות של השירות שאליו הופנו84%

שחשב אחד משום , או לא רצו" לא התחשק להם"שניים מהם משום ש, התחילו להשתתף בפעילויות

כמחצית בני הנוער שהשתתפו . שהשירות אינו עונה לצרכיו ונער אחר משום שאינו סומך על השירות

  . עדיין נמצאים בקשר עם שירות זה, בפעילויות

  

  תהליך הקליטה בשירות. 4
מציג  33לוח . העובדים הסוציאליים נשאלו לגבי תהליכי הקליטה של בני הנוער בשירות שבו הם עובדים

כשני שלישים מהם ". בית ברחוב חיים"י ההגעה של בני הנוער לשירותים שלא הגיעו דרך האת דפוס

ס " מבית הספר או מהמתנ-כשליש ,  מלשכות הרווחה-כשליש : ידי שירות אחר-הופנו לשירות הנוכחי על

  .  דרך המשטרה או שירות מבחן-ורבע 

  

פי דיווח העובדים הסוציאליים -על, "יםבית ברחוב חי"שלא דרך ה* ההפניה לשירות הנוכחי: 33לוח 
  ) באחוזים(

    מין
   כ "סה  בנים  בנות
  )N=156(כ " סה-דרך ההגעה לשירות  100  100  100

  פנייה דרך שירות אחר  65  60  69
  פנייה עצמית 28  35  23

  יישוג של השירות 6  5  6
  דרך בית משפט  1  0  2

        
  ** כ " סה-כחי השירותים שהפנו לשירות  הנו  100  100  100

  ס"מתנ, בית ספר  32  18  40
  לשכת הרווחה   35  32  35
  משטרה או שירות מבחן  24  44  14

  הוסטל או פנימייה, מעון  4  3  5
  שירותי בריאות  3  3  3
  "הפוך על הפוך"  2  0  3

  שירות נוכחי הוא השירות של העובד הסוציאלי המרואיין* 
  ) 2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על** 
  

אחוזים גבוהים יותר , לדוגמה, נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים בנוגע לשירותים שדרכם הגיע הנער

נמצא שאחוז הבנים , כמו כן).  מהבנים18%לעומת , 40%(ס "מהבנות מופנות דרך בית הספר או מתנ

   44%(תר מאחוז הבנות שהופנו לשירות שמטפל בהם כיום דרך שירות מבחן או משטרה גבוה הרבה יו

  ).בהתאמה, 14%-ו
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הקשרים בין השירותים בקהילה נבחנו באמצעות בדיקת סוג הקשר הראשוני בין הגורם המפנה לבין 

כשליש מהעובדים דיווחו כי הקשר נוצר בפגישה משולשת של ). 34לוח (השירות שאליו הופנה הנער 

-ב לבין הפניה על"ידי סחל-נמצאו בין ההפניה עלהבדלים מובהקים . הצוות המפנה והנער, הצוות הקולט

ב דיווחו על פגישה כזאת "ידי סחל-אחוזים גבוהים משמעותית מבני נוער שהופנו על: ידי גורמים אחרים

ממצא זה מעיד על שיתוף פעולה בין השירותים ). ידי גורמים אחרים- מהמופנים על28% לעומת 60%(

 מהעובדים היא 29%דרך נוספת מקובלת שעליה דיווחו . ב"מסחלב ולנער בעת ההפניה "לסחל, הקולטים

 מהעובדים דיווחו 17%; ב המפנה"יצירת קשר של העובד עם הנער על סמך מידע שהתקבל מצוות סחל

  .על שיחה טלפונית על אודות הנער עם הצוות המפנה

  

פי דיווח העובדים -על, אליו הופנה הנערשקשר ראשוני בין הגורם המפנה לבין השירות  : 34לוח 
  )באחוזים(הסוציאליים 

    גורם מפנה
  סוג הקשר הראשוני     כ"סה  ב"סחל  גורם אחר

 פגישה עם הצוות המפנה ללא הנער  4  0  4
 * פגישה עם הצוות המפנה והנער 32  60  28
  שיחה טלפונית על הנער עם הצוות המפנה 17  20  17
  התקבלו מהצוות המפנה  יצירת קשר עם הנער על סמך פרטים ש 29  20  31

  ב"פי פרטים שקיבל מצוות סחל-הנער יצר קשר על 4  13  3
  )2χ) p<0.05פי מבחן -ב או שירות אחר על"ידי סחל-הבדלים מובהקים לפי הפניה לשירות על* 
  

  הסיבות להפניה או לפנייה לשירותים . 5
ופנו בני הנוער לשירות שלהם או העובדים הסוציאליים התבקשו לציין שתי סיבות לכל היותר שבעטיין ה

וקשיים רגשיים ) 66%(הסיבות השכיחות ביותר הן קשיים בקשר עם המשפחה ). 35לוח (הגיעו ביוזמתם 

אחוזים גבוהים יותר של : מגזר וגיל, נמצאו הבדלים מובהקים לפי מין, ביחס לקשיים רגשיים). 52%(

 19 ומגיל 16ושל בני נוער עד גיל )  מהערבים35%ת לעומ, 55%(יהודים , ) מהבנים40%לעומת , 60%(בנות 

  .דיווחו על סיבה זו) 18-17 מבני 43%לעומת , 51%- ו65%(ומעלה 

  

: באשר לכך נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים. כעשירית מבני הנוער פנו או הופנו בשל ביצוע עֵברות

ממצא זה עולה בקנה אחד ). 5%לעומת  14%(אחוזים גבוהים יותר של בנים הגיעו לשירות בשל סיבה זו 

בנוגע . אחוז גבוה יותר מהבנים הגיעו דרך שירות מבחן, לפיהם, עם הממצאים לגבי הגורמים המפנים

, 3%- ו10%(נמצא שאחוז גבוה יותר של בנים מבנות מופנים או פונים בשל בעיה זו , לצרכים בסיסיים

 3% מהערבים לעומת 14%: ובהקים לפי מגזרבנוגע לבעיות התנהגות נמצאו הבדלים מ). בהתאמה

  .מהיהודים
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  )באחוזים(פי דיווח העובדים הסוציאליים -על, סיבות לפנייה או להפניית בני הנוער לשירותים :35לוח 
      מין    גיל    מגזר

  סיבות להפניית הנער לשירות   כ"סה  בנים  בנות    16עד   18-17  +19   יהודי   ערבי 
  קשיים בקשר עם המשפחה  66  76  61    69  65  64    66  69
  ^**  *קשיים רגשיים 52  40  60    65  43  51    55  35
  * ביצוע עֵברות 9  14  5    9  9  9    9  7

  קשיים בלימודים 8  15  8    10  7  9    8  12
  קשיים חברתיים  7  10  8    8  4  11    7  8
  *מחסור בצרכים בסיסיים 6  10  3    3  6  7    7  0
  יתפקוד הורי לקו  5  1  7    5  6  2    5  3

  ^ בעיות התנהגות 5  4  6    3  6  4    3  14
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על  * 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על **
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על  ^ 
  

  דפוסי הקשר ומאפייני הטיפול בבני הנוער בשירותים. 6
ביחס . פי דיווח העובדים הסוציאליים-על, ת טווח הזמן ורציפות הקשר בין הנער לשירותמציג א 36לוח 

 דווח על הקשר 17%לגבי . ב"למעל לשלושה רבעים מבני הנוער דווח על קשר עוד בטרם הגיעו לסחל

 מבני הנוער נוצר בעת שהות הנער 5%ב והקשר הראשוני עם "ראשוני רק לאחר סיום הטיפול בסחל

  .ב"בסחל

  

  )באחוזים(לפי דיווח העובדים הסוציאליים , טווח זמן הטיפול ורצף הקשר בין הנער לשירות :36לוח 
   גיל

   כ "סה  16עד   18-17  +19
  כ" סה-מועד הקשר הראשוני עם הנער  100  100  100  100

 ב "לפני שהנער הגיע לסחל 78  68  82  85
  ב"בזמן שהנער היה בסחל 5  6  4  6
 ב "אחר סיום הטיפול בסחלרק ל 17  26  14  9

          
  * הקשר היה רצוף 47  65  44  32

  )בשנים(תקופת טיפול רצופה ממוצעת   1.28      
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על* 
  

עד , כלומר ללא הפסקות טיפול, בחינה של רציפות הקשר מעלה כי עם כמחצית בני הנוער היה קשר רציף

הבדלים מובהקים לפי . הוא שנה ושלושה חודשים, ון כאשר התקופה הממוצעת לטיפול רצוףמועד הריאי

שכן האחוזים של , מחזקים את מגמת הנתק שנראתה בין בני הנוער הבוגרים יותר לשירותים, גיל הנער

  ).35לוח (בני נוער שהקשר ִעמם היה רצוף הולכים ויורדים עם העלייה בגיל 

  

כמעט מחצית בני הנוער מקבלים טיפול אינטנסיבי . יני הטיפול במסגרת השירות מציג את מאפי37לוח 

יותר מרבע מטופלים בין פעם בשבוע לפעם בחודש וכרבע נוסף מטופלים , יחסית בן פעם בשבוע או יותר

  .בתדירות לא קבועה של פחות מפעם בחודש או לפי הצורך
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  )באחוזים( העובדים הסוציאליים המרואיינים מאפייני הטיפול בנער במסגרת השירות של :37לוח 
    מין

    כ"סה  בנים  בנות
  כ " סה-תדירות הקשר עם הנער  100  100  100

  פעם בשבוע או יותר 46  52  42
  בין פעם בשבוע ועד לפעם בחודש  28  21  33
  *לפי הצורך, תדירות לא קבועה 26  27  25
        

 # כ" סה-מספר שעות בחודש  100  100  100
  עד ארבע שעות  53  40  60
   שעות 8-5  23  22  24
  תשע שעות או יותר    25  38  16
        
  ***ממוצע מספר שעות בחודש  7.39  9.86  5
  מספר שעות שכיח   4  4  4
 מוקדי הטיפול בנער    

  ** נפשי/טיפול רגשי  67  62  70
  נורמות התנהגות  , קשרים חברתיים  65  57  69
  # משפחה  74  65  80
  $מניעה   37  41  35
  תכנית לימודים  43  40  45
  #~$עבודה    27  38  19
  פעילות פנאי   13  15  12

  עזרה בסיפוק צרכים בסיסיים  9  14  6
  ל"הכנה לגיוס לצה  10  13  8

        
 ביצוע ההתערבות    

 באופן פרטני  83  85  82
 באופן קבוצתי  2  2  2

  שילוב בין השניים  15  12  16
  פחות מפעם בחודש *

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי ארץ מוצא על **
  One-way Anovaפי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על ***

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מין על# 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי גיל הנער על~ 
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים לפי מגזר על$ 
  

כמחצית בני הנוער מטופלים בשירותים עד . ספר שעות הטיפול הממוצע עומד על שבע שעות בחודשמ

הבדלים מובהקים בנושא זה .  תשע שעות או יותר- שעות ורבע נוסף 8-5 -כרבע , ארבע שעות בחודש

ע אחוז גבוה יותר של בנות מטופלות בשירותים מספר שעות נמוך יחסית של עד ארב: נמצאו לפי מין

בטיפול אינטנסיבי של תשע שעות בחודש או , לעומת זאת).  מהבנים40%לעומת , 60%(שעות בחודש 

כדאי לציין שמגמה דומה נמצאה ). בהתאמה, 16%- ו38%(אחוז הבנים יותר מכפול מאחוז הבנות , יותר

 גדול הבנים טופלו בממוצע מספר שעות, במהלך חודש: גם לגבי מספר השעות הממוצע לטיפול בחודש

  ). בהתאמה, 5- ו9.86(כמעט פי שניים ממספר השעות של הבנות 

  

העובדים הסוציאליים התבקשו לציין מתוך רשימה את מוקדי בטיפול בבני הנוער במסגרת השירות 

קשרים " בנושאי -וכשני שלישים " משפחה"כשלושה רבעים מהעובדים דיווחו על טיפול בנושאי . שלהם
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נושאים אלה עולים בקנה אחד עם הסיבות ". נפשי/טיפול רגשי"ו" הגותחברתיים או נורמות התנ

נפשי נמצאו הבדלים מובהקים / ביחס לטיפול רגשי).35ראו לוח (העיקריות לפנייה או להפניה לשירות 

לעומת , נפשי/כשלושה רבעים מבני הנוער ילידי חבר מדינות העמים מקבלים טיפול רגשי: לפי ארץ מוצא

  .  בני הנוער ילידי ישראל ורק כשליש מבני הנוער ילידי ארץ אחרתכשני שלישים מ

  

תכניות מניעה בנושאי סמים , )43%(בין מוקדי הטיפול שציינו העובדים ניתן למנות גם תכניות לימודים 

נורמות של עולם , ותכניות עבודה הכוללות סדנאות לחיפוש עבודה) 37%(אלימות ועבריינות , אלכוהול

כעשירית בני הנוער מקבלים , לפי דיווח העובדים הסוציאליים). 27%(רות מקצועיות העבודה והכש

  . ל"טיפול בתחום פעילות הפנאי והכנה לגיוס לצה

  

המעידים על כך שבני הנוער מהמגזר הערבי , בחלק ממוקדי הטיפול נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגזר

אחוזים גבוהים יותר מהם מקבלים , כך. ןמגיעים לשירותים בעיקר במצבים של מצוקה בולטת לעי

 מבני נוער 34%לעומת , 58%(עבריינות ועוד , אלימות, טיפולים למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול

נתון זה תואם כזכור את האחוז הגבוה מבני הנוער הערבים אשר הופנו בשל בעיות ). מהמגזר היהודי

  ).33ראו לוח (התנהגות 

  

אחוז גבוה יותר מקרב בני נוער מהמגזר הערבי . פי מגזר גם בנושא העבודההבדלים מובהקים נמצאו ל

מאשר האחוז בקרב המגזר , מקבלים הכשרה מקצועית או הכשרה בנושאים הקשורים בקליטה בעבודה

ממצא זה מעיד שהטיפול שמקבלים בני הנוער הערבים כולל כלים ). בהתאמה, 24%- ו42%(היהודי 

  . וםישימים יותר לחיי היומי

  

אחוזים גבוהים יותר מהבנות מקבלות , כך. הבדלים מובהקים נמצאו גם לפי מין בחלק ממוקדי הטיפול

אחוזים גבוהים יותר של הנערים , לעומתן).  מהבנים65%לעומת , 80%" (יחסים במשפחה"טיפול בנושא 

  ).  מהבנות19%לעומת , 38%(מקבלים הכשרה מקצועית או הכשרה בנושאי עבודה במסגרת השירות 

  

עם העלייה בגיל בני הנוער עולה אחוז . נמצאו הבדלים מובהקים בתחום העבודה גם לפי גיל, כצפוי

 18-17 מגילאי 32%, +19 מבני 45%: המקבלים הכשרה מקצועית או הכשרה בנושא של קליטה לעבודה

  .  16 מבני הנוער עד גיל 4%-ו

  

יש לציין שנושא זה ". עזרה בסיפוק צרכים בסיסיים"וא נושא נוסף לטיפול שציינו עשירית מהעובדים ה

העובדה שהם מצאו לנכון להבליט סוגיה . והועלה ביוזמתם, לא נכלל ברשימת הנושאים שהוצגו בפניהם

  .  פני הנושאים שהופיעו ברשימה מדגישה את הקושי של בני הנוער בקיום היומיומי הבסיסי-זו על

  

 מהעובדים דיווחו על 2%; )83%(ים ההתערבות נעשית באופן פרטני  עולה עוד כי ברוב המקר37מלוח 

לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי משתנים .  דיווחו על שילוב בין השניים15%-התערבות קבוצתית ו

נמצאו הבדלים , כצפוי, עם זאת. לפי מספר שעות הטיפול החודשיות או תדירות הקשר, דמוגרפיים

תכניות פנאי ובתכניות הלימודים ישנו שילוב בין התערבות פרטנית ב: מובהקים לפי מוקדי הטיפול

  .וקבוצתית
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  הפסקת הקשר עם השירותים. 7
מחצית בני הנוער לא היו בקשר עם השירות שאליו משתייך עובד זה  ,העובד הסוציאליעם ריאיון הבעת 

 בני הנוער הבוגרים הבדלים מובהקים לפי גיל מחזקים את המגמה שהסתמנה לגבי הנתק של). 38לוח (

לא היו בקשר עם השירות לעומת )  ומעלה19בני (שלושה רבעים מבני הנוער הבוגרים : יותר מהשירותים

  . 16וכשליש מבני הנוער עד גיל ) 18-17גילאי (כמחצית הצעירים יותר 

  

פי דיווח העובדים -על, הפסקת הקשר של הנער עם השירות המטפל וסיבות להפסקתו :38לוח 
  )באחוזים(ציאליים הסו

   גיל הנער
    כ"סה  16עד   18-17   ומעלה19
  

75  
  

47  
  

31  
  

50  
הנער אינו בקשר היום עם השירות של העובד 

  **הסוציאלי המרואיין 
          

  כ " סה- מועד הפסקת הקשר   100  100  100  100
  במהלך שלושת החודשים האחרונים  30  42  30  24
  רונים  חודשים אח11-3לפני   28  29  24  30
  לפני שנה   20  29  24  12
  לפני מעל לשנה   22  0  21  34
          

 כ " סה-סיבות להפסקה  100 100 100 100
  * סיום טיפול  21  6  20  30
  הנער לא רצה להמשיך בטיפול 46  44  56  36
  הנער מטופל אצל גורמים אחרים 10  25  0  12

  מעבר למקום מגורים  10  13  12  6
  טיפול בגלל בעיות הנער קושי ב 13  12  12  16

  כולל שלושה בני נוער שגויסו לצבא  *
  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים  לפי גיל הנער על **
  

שלושים אחוזים מבני הנוער שלא היו בקשר עם השירות בעת הריאיון הפסיקו את הקשר  במהלך 

 מעל 22%- שנה קודם לכן ו20%, ון חודשים לפני מועד הריאי11-3 בין 28%, שלושת החודשים האחרונים

  . לשנה קודם לכן

  

לגבי כחמישית מבני הנוער  דווח על סיום : העובדים הסוציאליים הציגו מספר סיבות להפסקת הקשר

הסיבה השכיחה ביותר שצוינה , עם זאת. טיפול ולגבי עשירית דווח על טיפול כיום אצל גורמים אחרים

 מבני הנוער דווח 13%לגבי , בנוסף). 46%(הנער להמשיך בטיפול להפסקת הקשר הייתה חוסר רצון של 

בעיקר חוסר מוטיבציה לטיפול או בעיות קשות כגון , הנובעים מבעיות של הנער" קשיים בטיפול"על 

עצמם יזמו את הפסקת הטיפול לאור הקשיים - מהעובדים דיווחו שהם5%, יתר על כן. התמכרות לסמים

יש , סיבות להפסקת הקשר קשורות בבני הנוער ובאחריותם לקבלת הטיפולעל אף שמרבית ה. עם הנער

כגון עומס יתר של השירות וקושי ביצירת מעקב אחר , ב"לזכור את הטיעונים שעלו ביחס לקשר עם סחל

  ). ב במערך השירותים לבני נוער בעיר"ראו פרק על שילוב סחל(הנער 
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  אליים ידי העובדים הסוצי-הפניה לשירות נוסף על. 8
דיווחו שהפנו את הנער לטיפול בשירות ) 71%(מהממצאים עולה שאחוז גבוה מהעובדים הסוציאליים 

 חלק מהעובדים ).39לוח (ממצא המעיד על הקשר בין השירותים בקהילה , נוסף על השירות שלהם, אחר

חה טיפולית או כגון משפ, דיווחו שהפנו את בני הנוער למסגרות ולמוסדות המעניקים קורת גג) 42%(

ממצא זה ממחיש את הקשיים הבסיסיים של בני הנוער . פנימיות והוסטלים ודירות מעבר, אומנת

  .במציאת קורת גג

  

פי דיווח העובדים הסוציאליים -על, ידי העובדים הסוציאליים-הפניה לשירות נוסף על :39לוח 
  ) באחוזים(

  מגזר    גיל הנער    
  ערבי  יהודי    +19  18-17  16עד   כ"סה  

  65  72    70  78  62  71  הנער הופנה לטיפול בשירות נוסף
הנער יצר קשר מיוזמתו עם שירות אחר לאחר 

  סיום השהות בבית
  

12  
  

15  
  

10  
  

11  
    

12  
  

12  
                

                #השירותים שאליהם הופנה הנער
  47  41    21  46  58  42  *מוסד/מסגרת
  6  30    24  31  23  27  **ב"ר בסחל"מית

  24  12    12  16  10  13  חברתיים בקהילהשירותים 
  12  17    12  15  23  16  טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי

  47  26    42  27  16  29  ^שירות ייחודי לבעיות בדרגת חומרה גבוהה
  0  10    15  2  13  8  שירותי בריאות

  )2χ) p<0.05פי מבחן -הבדלים מובהקים  לפי גיל על *
  ) 2χ) p<0.05מבחן פי -הבדלים מובהקים לפי מגזר על **
   כי ניתן היה לענות על יותר מתשובה אחת 100%-הנתונים אינם מסתכמים ב# 
  תכניות גמילה ומקלטים, מעונות נעולים, אל סם, שירות מבחן, כולל שירות פסיכיאטרי ^
  

בדומה למגמה שהסתמנה ביחס לנתק . נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי השירותים לפי גיל הנער

עולה כי למסגרות או למוסדות מופנים בעיקר בני נוער צעירים , ים בקרב בני הנוער הבוגריםמהשירות

, 16 מבני הנוער עד גיל 58%: עם העלייה בגיל בני הנוער יורדים שיעורי ההפניה לשירותים אלה. יותר

  . ומעלה19 מבני 12%- ו18-17 מבני 46%

  

יש לנו : "ני נוער מבוגרים יותר בשירותים מסוג זהתיאר את הקושי בקליטת ב" בית ברחוב חיים"רכז ה

, כך לדוגמה. כי לא מקבלים אותם לשירותים,  ומעלה17בעיה מאוד גדולה של האוכלוסייה של גילאי 

 לפנימייה כי הפנימיות אומרות שהתהליך הטיפולי נמשך שלוש 17בדרך כלל לא נצליח להכניס נער בן 

דיווח זה ." לכן גם לא מקבלים אותם,  החובה להיות בבית הספראין את, 18לגבי נערים בגיל . שנים

מעיד על קושי של אנשי המקצוע בשירותים במציאת טיפול לבני הנוער הבוגרים ומחייב מציאת שירותים 

  .הם נותרים מנותקים וללא שירותים, חלופיים מאחר שעקב גילם

  

ים לבעיות בדרגת חומרה גבוהה הכוללים כמעט שליש מהעובדים הפנו את בני הנוער לשירותים ייחודי

כרבע  . תכניות גמילה ומקלטים לנערות, מעונות נעולים, אל סם, שירות מבחן, אשפוז פסיכיאטרי

מרכז יום המיועד לבני הנוער מנותקים , )המרחב(ב "ר שבסחל"את הנער למית" החזירו"מהעובדים 
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. עם מענה ספציפי לצורך ייחודי של נער מסויםבד בבד , ומעניק מענה לצרכים בסיסיים ופעילויות יום

אחוזים גבוהים פי חמישה בקרב היהודים הופנו : ר נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגזר"ביחס למית

העובדה שאחוז לא מבוטל של עובדים מפנה את ). בהתאמה, 6% לעומת 30%(לשירות זה לעומת הערבים 

על אף , י השירותים מכירים את המרכז ופעילויותיועשויה להעיד שעובד) המרחב(ר "בני הנוער למית

  .שמדובר בשירות יחסית חדש בקהילה

  

שירותים , )16%(שירותים נוספים שאליהם מפנים השירותים הם טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי 

  ). 8%(ושירותי בריאות ) 13%(חברתיים בקהילה 
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