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  תמצית המחקר

  התכנית. 1
  Wraparound תכניתעל פי המודל של " מעטפת" תכניתוהשירותים החברתיים יזם את  הרווחהמשרד 

בני נוער  ם שלשירותים למניעת הוצאתהיא לפתח " מעטפת"של מטרתה . בארצות הברית תהפועל

למצוא מענים  יון האחרוןהניסהיא " מעטפת"תכנית , הלמעש. ביתיות-בסיכון גבוה למסגרות חוץ

 תכניתה. נוסוכבר כל דרכי ההתערבות שלאחר  ,בקצה רצף הסיכון יםהמצוינוער ה בניעבור בקהילה ּבַ 

נים ּכמַס ש 18-13ני בני נוער במתמקדת בהיא  .2006ובחיפה בשנת  2001שנת באר שבע בבהחלה לפעול 

לא נמצאה להם מסגרת שו רגשיות קשותו התנהגותיות בעיות שיש להם ,את עצמם או את סביבתם

תוך הבטחת שלומם ושלום , המשפחה בבית להישארלבני נוער אלה לאפשר  שואפת תכניתה. מתאימה

בין ו ביישוב סיכוןבפעולה בין כל הגורמים המטפלים בנוער העל שיתוף  נשענת תכניתה. משפחתם

ער והנ ם של בנייהתואת משפח מציבוא הו ראייה קהילתית הכוללייחודי מודל " מעטפת"ל. המשפחות

  . כל משפחהשל  הרכיומתבססת על צהיא ואינה מובנית  תכניתה. ההתערבות מוקדב

  דרכי הפעולה של התכנית 1.1

  ַדרך נציג שירות האחראי על " מעטפת"ל מופנים בסיכוןומשפחותיהם  בני הנוער. תכניתה ליָ הפנ

  . לכך משפחתם הביעו את הסכמתםבני או  הםבאופן ישיר ובתנאי ש םשלומ

 םומהוריההמשתתפים נדרשת מ תכניתבתהליך ההצטרפות ל. התחייבות לשיתוף פעולה 

 . העבודה תכניתהתחייבות לשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי ולביצוע 

  הוא האחראי על תיאום כל הפונקציות והשירותים המטפלים בבני  1אםהמָת . "מעטפת"מתאמי

וכן את שיתוף  המתאם מנחה ומוביל את מפגשי ההתערבות". מעטפת"הנוער והמשפחה במסגרת 

 .הפעולה עם השירותים המקצועיים שבקהילה

  לכל משפחה מוקם צוות ליווי שנפגש בבית המשפחה אחת לשבוע. )מ"צל(צוות ליווי משפחתי .

, מהרשת החברתית ונציגיםהמורחבת ו המשפחה הגרעיניתבני , או הנערה הנער מ משתתפים"בצל

צוות הליווי . עובדים סוציאליים ומורים, מבחןקציני , כגון ,ואנשי מקצוע "מעטפת"מטעם ם מתא

הצרכים והכוחות , על בסיס זיהוי הדאגות משפחהעם ה" מעטפת"על תכנון  מופקד המשפחתי

 . המשפחהנער או הנערה והייחודיים של 

 משפחותיהםלבני הנוער ולאת המענים קובעת מטרות ויעדים ומתאימה  תכניתה. מ"צל תכנית . 

מענה  "תפירת"מדובר בובעיקר  ,חומרייםסוגי סיוע טיפוליים ו, משאביםמגוון המענים כוללים 

  .יצירתי וייחודי למשפחה שבמרכז ההתערבות

 מ"לדון ביישום תכנית צל כדי, המשפחה אחת לשבועמ נפגש בבית "צוות צל. ההתערבות מהלך ,

  . בהתקדמות הנער או הנערה ובבעיות שצצות במהלך השבוע

                                                   
על פי רוב בגוף הדוח אנו מתייחסים לממלאי התפקיד שהן . בתיאור תפקיד המתאם השתמשנו בלשון זכר 1

  .מתאמות
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  בה משתמשים שבשפה  משתקפת של התכנית התפיסה הטיפולית. "דאגות"כ" בעיות"הגדרת ה

בט ימייצגת את הה" בעיות" ".דאגות"מילה משתמשים ב" בעיות"מילה ה במקום :מקצועהי שאנ

הנחתם של אנשי המקצוע . מדגישה את הציפיות לגבי העתיד "דאגות"המילה ו, המתייג השלילי

את  וישתפומתויגים כבעייתיים  לא יחושו בני המשפחה ,"דאגות"במילה כאשר משתמשים היא ש

  .אנשי המקצוע בנושאים המדאיגים אותם

אגף , "אשלים"עמותת : גורמים אלות על ידי ניסיוניבמתכונת  תכניתה הופעלה 2009-2001בשנים 

שביל "אגפי הרווחה בחיפה ובבאר שבע ועמותת , רות לילד ונוער במשרד הרווחהין והשקֹוהָת 

התכנית על ארבעה עד שישה בני נוער ומשפחותיהם במשך שלוש שנים הוחלה בכל יישוב ". הקהילה

 22 תכניתעד היום השתתפו ב. )במשך שלוש שנים בשני היישובים בני נוער 12 ך הכולס(לכל משפחה 

  . )בני נוער 5 בנוסף להם נשרו מן התכנית( בחיפה 9-באר שבע וב 13 – בני נוער

  ושיטת המחקרמחקר ההערכה . 2
- בוצע על ידי מאיירס ואוה" אשלים"עמותת  א מיוזמתה שלוה "מעטפת" תכנית ה שלהערכמחקר ה

ולעמותת אשלים  והשירותים החברתיים למשרד הרווחהלסייע  באהמחקר . ברוקדיילמכון -וינט'ג

, תכניתדרכי הפעלתה של ה בחינת. א :באמצעות ,ובשיפור דרכי עבודתה ביישומה, תכניתהבפיתוח 

התחומים על האופנים ומשוב המשתתפים על  בחינת. ב; יחסותיסוגיות הדורשות התהתוך איתור 

  .בהם היא מועילהש

ראיונות עם אנשי מפתח ועיון בתיעוד שנערך , החקרי מקר: אלום מקורות המידע הו איכותניהמחקר 

 יםשתי. 2008-2006 םישנב "מעטפת" תכניתשהשתתפו בארבע משפחות  עלעשה נמקרים החקר . תכניתב

באחת המשפחות , n=5( נוערהבני נים למחצה עם ְב נערכו ראיונות עומק מּו. מחיפה ושתיים מבאר שבע

שליוו אותם במהלך  מקצוע נוספיםאנשי המתאמות ועם ו )n=6( הוריהםעם , )השתתפו שתי נערות

  מפתחראיונות עם אנשי כן נערכו . 2008, ספטמבר-הראיונות בוצעו בחודשים יולי .)n=7( תכניתה

   .)n=2( ברמה הארצית

  ממצאים. 3

  תכניתבחינת דרכי הפעולה של ה 3.1
  המשפחות לקבלתקריטריונים . א

 ;הסיכון קצה רצףהנער או הנערה בהימצאות  .א: םה" מעטפת"לה של משפחה תייהקריטריונים להפנ

ולהתחייב לעבודה עם הגורמים  תכניתלהשתתף ב )של הצעירים ושל בני משפחתם(נכונות  .ב

של יבציה מוטיש להעדיף ש סבורים תכניתמקצוע שהשתתפו באנשי ה ,עם זאת. הרלוונטיים בקהילה

התכנית תועיל למשפחות בעלות מוכנות , לטענתם .רצף סיכון קצה הימצאות על על פניהמשפחה 

שאינם מעוניינים  בני נוער יהם שלבמיוחד בקרב משפחות תנכונות המשפחה לשינוי חיוני. לשינוי

  . בהתערבות
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 עבודה לטווח ארוך תכנית קביעת יעדים ובניית . ב
הוא זיהוי משותף של ולמשפחה לנערה , לנער הצעד חיוני בהבניית, תכניתכפי שהוגדר בתיאור ה

עבודה  תכנית ה משותפת שלבנייוכן , יעדים מדידים להצלחהמטרות וגזירת  ,הדאגות העיקריות

קביעת מטרות במשותף בין אנשי הצוות המקצועי והמשפחה תורמת למחויבותם של  .לטווח ארוך

 מקצוערבית אנשי המ, למרות זאת. הנערה לתהליך ההתערבות והשינוישל המשפחה ושל הנער או 

במקרים . טווח הארוךפעולה לַ יעדים לִ של מצביעים על העדר הגדרה ברורה ומסודרת של דאגות ו

במהלך נושאים שעלו בהתאם ל ,תהליך גמיש ונזילב, הוגדרו יעדים לטווח הקרוב בלבדאחרים 

  . המפגשים

  בבית המשפחה מ"תרומת המודל של מפגשי צל. ג

 המשפחה הגרעיניתאת , הנערהאת או  הנער את כלל הוא .ליווי משפחתיצוות  נקבעלכל משפחה 

התקיימו אחת לשבוע בבית ש ,מ"מפגשי צלב. שירותיםומהמהרשת החברתית נציגים המורחבת וו

 חשורוב המשפחות . והמשפחה או הנערה מתרחש בחיי הנערב דנו, באווירה לא פורמלית המשפחות

 חששה שהמפגשים יפגעוש המשפח יתהאך הי, טיפוללַ  ןלמחויבותתרמה במפגשים והיא אינטימיות 

בהתחשב בזמינות  ,מחיר שהמשפחה מוכנה לשלםחשש זה ּכַ הוצג , בדיעבדחשוב לציין כי  .הפרטיותב

  .מפגשיםב הנערהשל הנער או  של

 םיכולתל מהתר כבלתי פורמלי המשפחה עם אנשי הצוות בני של הקשר  יתחוויכי  עולההראיונות מ

 תרמהבין המשפחה לאנשי המקצוע ת האינטימיות והחברּותחושת  וכי להיפתח ולהתקדם בטיפול

, מהראיונות עולהעוד . ולמעורבות הנער או הנערה במפגש עצמו תהמקצועיהתערבות של ה הליעילות

תחושת הקבלה מ, בבית ובמפגשיםהנערה של או  נערה נבעה מזמינותם שלכי השפעה חיובית זו 

ה על תהערכמתוך , האמון שרוחשת המשפחה לאנשי הצוותמתוך  וכןלהם עניק מוההכלה שהצוות 

נשפטים על אינם כי הם  משום שבני המשפחה חשיםבמיוחד ו, המאמץ שנעשה להגיע לביתם מדי שבוע

  .ידי הצוות

  תשומות התכנית. ד

היצירתית של מענים " תפירה"הוא התשומות הייחודיות וה "מעטפת"אחד ממאפייניה העיקריים של 

, )n=22( 2001התשומות שניתנו למשתתפי התכנית מאז בחינת . לנער ולנערה ולבני משפחה אחרים

שיחות חונך או , למשל, ייעוץ ועזרה מקצועית: תשומותסוגים עיקריים של בחמישה העלתה כי מדובר 

נפגש עם הוא  ."מעטפת"ועסק בחיפה עובד סוציאלי מטעם במשך תקופה מוגבלת ה. אצל פסיכולוג

, למשל, עזרה בלימודים; חלק מהמשתתפים באופן פרטני והופעלה קבוצת תמיכה לאימהות בתכנית

 :תשומות חומריות; חדר כושר או חוג טיפוס על קירות :חוגים או פעילויות; במרכז למידההשתתפות 

תשומות ; שגים בלימודיםיייה לחג או מחשב כתגמול על התווי קנ, ח"ש 200מתנת יום הולדת בסך 

או יצירת , למציאת דירה גדולה יותר" עמידר"תיווך בין המשפחה לחברת , למשל, שעיקרן הוא תיווך

, ים או למרביתםצעירחלקן של התשומות ניתנו לכלל ה. לתרומה של ריהוט" יחדיו"קשר עם עמותת 

כמו מחשב , לו אחרות ייחודיות וניתנו למשתתף אחד בלבדואי; בהן מתנת יום הולדת וחדר כושר

   .אחות לסיוע בהזרקת אינסוליןשגים בלימודים או יכתגמול על ה
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  םוהמתא הרב מקצועיעבודת הצוות . ה

העבודה של הצוות  דרכיעל  פיעהששבו השתתפו נציגי שירותים שונים  מ"ייחודי של צלהמבנה ה

 סייעהשונים הרותים ישהמ מקצועהאינטראקציה בין אנשי ה. ועל תהליך ההתערבות המקצועי

כמועילים מבחינת תוארו המפגשים ו, יחד לטובת המשפחה פעלוהצוות חברי  :לתהליך ההתערבות

 לדעתש ,ריבוי נקודות המבט, עם זאת .והעול הרגשי חלוקת האחריות המקצועיתוההפריה ההדדית 

התקין של  כהבמהל לעתים פגע, משפחההו או הנערה נערהת להבנ היה בו כדי לתרוםאנשי המקצוע 

התקיימו , מ"תית בצוות צלִמ לצורך בניית שותפות אֲ . ברור כיוון עדרוהֶ בשל חילוקי דעות  ,ההתערבות

העדר , אנשי המקצוע ם שלהערכתפי  לע, עם זאת. כל המפגשים בנוכחות הנער או הנערה ומשפחתם

 נוערהבני מ והעדר מפגשים פרטניים בין אנשי המקצוע ל"צלמחוץ למפגשי בין אנשי המקצוע  םמפגשי

  . תהליך ההתערבות מיעילותו של חיתוהפ

 נראה כי ההגדרה .וון  מוביל ומכעדר ראש צוות הֶ  היההמודל הרב מקצועי העיקריים של  הקשייםאחד 

עובדים בתפקיד זה  הועסקווב רלָ שכן  ;מספיקה לא הייתהמ "צל של מובילהרשמית של המתאם ּכַ 

וביל את ישכדי סיון ומיומנות יבעל נ יש צורך באיש מקצועואילו בפועל , מקצועיים-צעירים סמך

העסקת , זאת ועוד .הרשויות בעבודה עםועצמם מפגשים ּבַ  כוון את העבודה הטיפוליתיו המפגשים

אשר פגעו התכופים של המתאמות חילופים מקצוע ותיקים עשויה למנוע את ה בעלימתאמים 

  .ליכי העבודה של הצוותתהבומשפחותיהם ו בני הנוערשל  םמחויבותב

  "מעטפת"מסגרת הפעילות של . ו

לא קיימו קשר שוטף עם הצוות מרביתם ו, מ"פגשו את אנשי המקצוע בעיקר במפגשי צל נוערהבני 

עובד  במידה מסוימת עסק בכךבחיפה  .עבודהגע בפ זהמן הראיונות עולה כי ו, המקצועי בין המפגשים

, יתרה מכך. תכניתלליווי בני הנוער והמשפחות המשתתפות ב "מעטפת"סוציאלי שהועסק במסגרת 

וביל ליצירתיות רבה הו טוב ועקבי שיתוף הפעולה בחיפה בין אנשי המקצוע והשירותים היה

במפגשי ההתערבות התמקדה , לעומת זאת ,בבאר שבע. המענים הייחודיים לכל משפחה "תפירת"ב

  .למפגשים בנוסףבקהילה נוספים יפוש מענים ונעשו פחות שותפויות לח, מ"צל

 הקשר עם בית הספר. ז
לכן הקשר עם ו, יותעיקרה הדאגותהתחום הלימודי כאחת את " מעטפת"משתתפי הגדירו  ,על פי רוב

 במפורש כולל" מעטפת" שמודל אף, עם זאת. ַּבהתערבות חיוני היה בוהחינוכי  הסגל ועם הספר בית

הקשר עם בית הספר היה , כשעולה הצורך בכך מ"ספר במפגשי צלהבית מהשתתפותו של גורם  את

למרות ניסיונות ההתקשרות של אנשי הצוות  :בעייתיים בהתערבות של כל המשפחותאחד הרכיבים ה

המורים . מפגשיםבבאופן משמעותי גורם מבית הספר לא השתתף בכל חקרי המקרה , עם בית הספר

  . לשעות הלימודים מחוץכיוון שהן נערכות מ "אינם יכולים להשתתף בפגישות צלהם  הסבירו כי

  נקודת מבט מערכתית. ח

עדר הֶ  היההקושי הראשון  :בהפעלת הפיילוט עיקרייםשני קשיים היו מנקודת המבט המערכתית 

צוות תוך דרכי עבודה ב היה קושי לגבש ,עדר מנגנון זהיבה. הולפיתוח התכניתמנגנון מרכזי להכוונת 

לא היו תכניות הטיפול , ברורים לא היוהלי העבודה ונ .ועם השירותים המקצועיים בקהילהמ "צל

שהמתאמות קיבלו  אף. ההתקדמותשל ההתערבות ושל , התכניותתיעוד עקבי של  לא היהו מוגדרות
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של של המתאמת ו וממוקדתיותר מעמיקה חסרה הדרכה , הדרכה מאנשי מקצוע באגף הרווחהמפגשי 

שירותים המקצועיים עבודת הצוות עם הלצורך , עבודת הצוות השוטפתלצורך  יםהמקצועי יםהצוות

מוביל הצוות בעבודתו הטיפולית כתפקיד המתאם כמנחה ועיצוב של חסרה הדרכה ובעיקר  שבקהילה

   .ועם הקהילה

. תכניתבנוגע ליישום הביישוב  החינוךוהרווחה  מחלקותבין מצומצם שיתוף פעולה היה הקושי השני 

שכן , בחייהם של בני הנוער משמעותי מאוד  גורםהוא שבית הספר  חשוב משוםזה הפעולה השיתוף 

. המסגרת החינוכיתעל על התחום הלימודי ו אלא משליכות גםבעיותיהם אינן נותרות בגבולות הבית 

הצוות המקצועי ל שיתוף הפעולה בין משפיע לרעה ע המחלקותי תבין שהמצומצם פעולה השיתוף 

  .סגל בית הספרל

    2חקרי המקרהסיכום ארבעת  3.2
   סיכום ארבעת חקרי המקרה. א

  .הממצאים מארבעת חקרי המקרהלהלן פירוט 

, 14בן , ס בני נוער בשל קשיים שהיו לדני"על ידי עו "מעטפת"ה לתהופנהמשפחה : של דני המקרה

צוות הליווי . בתחום היחסים במשפחה ובתחום הפלילי, הלימודי בתחום, התנהגותי-בתחום הרגשי

במסגרת . קצין מבחן ועובדת סוציאלית, להוריו ולמתאמת, בנוסף לדני, כלל) מ"צל(המשפחתי 

שולב בחוג תיאטרון וקיבל עזרה בלימודים , חונךקיבל , דני השתתף בקבוצת כדורגל תכניתה

אישית של דני ופחתה -ניכר שיפור בתקשורת הבין" מעטפת"לאחר כשנה במסגרת . מסטודנטית

לקראת . חל שיפור בתפקודו בבית הספר והתנהגותו העבריינית פחתה משמעותית; התנהגותו האלימה

הורגשה אצל דני נסיגה מסוימת שבאה לידי ביטוי בעלייה בהפרות  תכניתתום השנה הראשונה ב

עם . מ"בירידה בשיתוף הפעולה במפגשי צלבירידה בקבלת הסמכות ההורית ו, המשמעת בבית הספר

דני  ובהמשך, תכניתתפקודו בתחומים אלה היה עדיין טוב יותר מאשר בתקופה שלפני ההפניה ל, זאת

  .שב והשתפר בכל אחד תחומי הדאגה שסומנו לו בתחילת ההתערבות

 17.5ובנות ( יתתכנבעת ההפניה ל 13-ו 15בנות , המשפחה של רונית ורויטל: של רונית ורויטל המקרה

בתחום  הנערות הן שלבשל קשיי, סית"ס נערות וקב"הופנתה על ידי עו, )בעת עריכת הראיונות 15.5-ו

, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . תחום היחסים במשפחהשל וב התנהגותי-הלימודי ובתחום הרגשי

במסגרת . ועובדת סוציאליתסית "קב, אחיהן הבכוראת , את אמן, לרויטל ולמתאמת, בנוסף לרונית

; מתנדבת עזרה לאח הבכור ולאב במציאת עבודה; גויסה מתנדבת לתמיכה בבנות ובמשפחה תכניתה

העמידה " עמידר"חברת ; )אך היא סירבה לכולם(הוצעו לאם קורסים תעסוקתיים ואפיקי התנדבות 

. תלושי קנייה לחגיםוהמשפחה קיבלה ; שרוהטה בסיוע עמותות, לרשות המשפחה דירה גדולה יותר

והחלו מקבלות את , הנערות חדלו לשוטט ולישון מחוץ לבית" מעטפת"לאחר כשנתיים וחצי במסגרת 

בעקבות המעבר לדירה הגדולה ניתנה ; הביקורים בבית הספר הפכו סדירים יותר; סמכות ההורים

ור ביכולת המשפחה וחל שיפ, האם למדה להציג עמדה סמכותית יותר; פרטיות לבני המשפחה ולנערות

לאחר כשנתיים מתחילת ההתערבות . בבית אבות ייהשחזר למשפחה לאחר מאסר ושה, לקבל את האב
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שהדבר נתפס על ידי אנשי המקצוע שהשתתפו  אף על פי. הבת הבכורה נכנסה להיריון וילדה בת

לה בתקופה האחרונה ח. שהיא מטפלת היטב בתינוקת דיווחוהם , כשל של ההתערבותמ כ"בצל

  . רגרסיה במצב האב ועלה חשש לשימוש חוזר בסמים

מאחר שלא הושג שיפור , ידי מרכז ילדים הורים על "מעטפת"ה לתהופנהמשפחה : של יונתן המקרה

בתחום היחסים במשפחה , )כולל הפרעת אכילה(התנהגותי -בתחום הרגשי, 13בן , במצבו של יונתן

, בנוסף ליונתן ולמתאמת, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . )נשירה מבית הספר( ובתחום הלימודי

במסגרת ". מעטפת"סית ועובד סוציאלי מטעם "שונות גם קבתקופות במשך וסבתו את , את אמו

ויונתן , "מעטפת"אמו השתתפה בקבוצת תמיכה של אימהות  ,יטיפול פסיכולוגל הופנה יונתן תכניתה

הוא קיבל  –יונתן הופנה לפעילות ספורטיבית , כמו כן. חונךה וקיבל ארבע שעות שבועיות במרכז למיד

חודשי וכרטיסייה -כרטיס חופשי, )במימון האם(חוג כדורעף , קירותעל חוג טיפוס , מנוי לחדר כושר

אם יסיים את שנת הלימודים ללא ציונים  ח"ש 3,500ליונתן הובטח מחשב בעלות של . כהלברֵ 

לו ציבה היונתן נשמע יותר לדברי אמו והיא עצמה " מעטפת"לאחר כשנה וחצי במסגרת . שליליים

בתחום הלימודי יונתן חזר לבקר בבית . האכילה ויונתן הרחיב את מעגל חבריו הפרעתפחתה ; גבולות

, כמו כן. ספר באולימפיאדת מתמטיקההבית את  יצגואף י, ללא ציונים שליליים' סיים כיתה ח, הספר

וטען , מ"בתהליך במפגשי צלחוסר עניין  הפגיןיונתן , עם זאת .ספרהמשחק כדורעף בנבחרת בית יונתן 

  .שעשה את המאמצים לשיפור התנהגותו לשם קבלת תגמולים חומריים בלבד

 המלצת העובדת הסוציאליתבבעקבות בקשת האם ו "מעטפת"הופנה ל, 17בן , רוני: של רוני המקרה

- בתחום הרגשילרוני היו קשיים . בה שהה במשך שמונה שניםשה מייינאת הפעזב מיוזמתו לאחר ש

, כלל) מ"צל(צוות הליווי המשפחתי . בתחום הפליליו משפחהיחסים בב, בתחום הלימודי, התנהגותי

פגישות גם התקיימו  תכניתבמסגרת ה. קצינת מבחן ועובדת סוציאלית, למתאמת ולאמו, בנוסף לרוני

מסגרת לבני נוער  –ר "רוני שולב במית. "מעטפת"מטעם  סוציאליהעובד ה לביןרוני והאם  ביןאישיות 

כמו כן . שולב בחוג לתיאטרון וקיבל חונך" סיכויים"ובמסגרת פרויקט , שאינם לומדים בבית הספר

האם הופנתה לקבוצת תמיכה . תהקיבל מנוי לחדר כושר והמשפחה קיבלה ארונות ומיטות דרך עמו

חל שיפור ניכר בביטחונו העצמי של רוני " מעטפת"לאחר כשנה במסגרת ". מעטפת"בלאימהות 

ר "הוא השתלב במית; ל"הוא למד לשלוט בכעס והחליט לא לדחות את גיוסו לצה, וביכולתו להיפתח

והוא מכבד יותר , בין אמופחתו בעיות התקשורת בין רוני ל; תעסוקתית וחברתית, מבחינה לימודית

  . רוני לא היה מעורב בארועי אלימות ועבריינות; את סמכותה

  התכנית השפעת בחינת 3.3
במצב : דאגותלגביהם סומנו שבתחומים  כלשהוחל שיפור  לעיל הצעירים שתוארוכל בקרב , כאמור

במסגרת המחקר . במצב הרגשי וההתנהגותיכן קבלת הסמכות ההורית ובביחסים במשפחה ו, הלימודי

גם ו, )n=22( 2001מאז  תכניתבשהשתתפו  בני הנוער ומשפחותיהםתהליכי ההתערבות של גם תועדו 

בתחומי הדאגות שסומנו בתחילת חל שיפור אצל מרבית בני הנוער . תמונה דומה מצטיירתממקור זה 

יחסים בתוך המשפחה ב, במצב החברתי ,בתחום ההתנהגותיחל שיפור בקרב מרביתם . ההתערבות

, שתועדו 22-מבין ה למעט נער אחד. נוערהבני סמכות ולהתמודד עם בעיות  פגיןלהוביכולת ההורים 

בית הספר באופן סדיר יותר וחלקם אף להם החלו להגיע , םבלימודימסוים שיפור חל אצל כולם 
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בקרב . דאגות אף בתחום הפליליזוהו  תכניתב נוערהבני שלושה מתוך כלל גבי ל. םהציוני את שיפרו

 תכניתהעזרה לחלק מהמשפחות . הפחתה משמעותית של ההתנהגות העברייניתהייתה שניים מהם 

בחלק עזרה חומרית הובילה מחקרי המקרה עלה כי . בשיפור תנאי הדיור והתנאים הכלכליים

תן הבטחת מחשב תרמה לשיפור במקרה של יונ, למשל, לשינויים חיוביים בתחומים אחריםמהמקרים 

   .להפסקת השוטטות םבלימודים ובמקרה של רונית ורויטל המעבר לדירה גדולה יותר תר

ם שתועדו הצעירימ בקרב חלק, חשוב לציין כי למרות השינויים החיוביים שהתרחשו בקרב בני הנוער

עלייה בהפרות , למשל. בנושאים מסוימים בנקודות זמן שונות נסיגה הורגשה המקריםבארבעת 

עם  .תכניתבמהלך ה ושהתרחש דניהמשמעת בבית הספר וירידה בקבלת סמכות הורית שנצפו אצל 

את התהליך הכולל ופחות מכך את הדגישו אנשי המקצוע שהשתתפו בצוותי הליווי המשפחתי , זאת

לבני " מעטפת"את התרומה של מרות הנסיגה יש לבחון ל ,להבנתם. בנקודת זמן מסוימת התוצאות

בתהליך  בנושאים שונים בנקודות זמן שונות שכן נסיגה, שיפור הנראה לעיןשאיננה רק  הנוער ככזו

  . היא טבעיתההתערבות והטיפול 

  נוערהבני של ההורים ושל  םנקודת מבט

וציינו כי ההשתתפות בה  תכניתהביעו שביעות רצון מן ה, כאחד בני נוערהורים ו, מרבית המרואיינים

חשו רצויים ומקובלים מעצם  בני הנוערנראה כי  .הדאגות בתחילה שבהם סומנותרמה להם בתחומים 

 , כמו כן. לשינוי נוערהבני של  םלמידת מחויבותכתורמת תחושה זו הוצגה . מ"במפגשי צל םהשתתפות

נתנה ו הצוותעם  לילדיהם דאגההיכולתם לחלוק את ל ,ותרבלהם  התרמ" מעטפת"ההורים דיווחו כי 

  .דפוסי תקשורת במשפחהליצירת ו םהוריכולהעצמתם  םחיזוק סמכותלים ממשיכלים להם 

  נוערהבני למיומנויות התקשורת וההתנהגות של " מעטפת"תרומת 

של מיומנות שהשתתפו בה היא ה נוערהבני ל" מעטפת"ביותר של המשמעותיות מתרומותיה אחת 

ציינו ההורים ואנשי הצוות , בני הנוער. שרכשו במהלכה שליטה בכעסאישית ושל -בין תקשורת

על התחום הלימודי , על מערכת היחסים במשפחההשיפור בתחומים אלה השפיע לטובה ש בעקביות

הזדמנות לדיון בבעיות במשפחה עם אנשי תמיד יש מ "מפגשי צלבעוד הם ציינו ש. על התחום החברתיו

  . בין המפגשים חיובית בביתלשמור על תקשורת  גם אפשרוכך המקצוע 

  לכלל המשפחה" מעטפת"תרומת 

של המשפחה  ורכיהלצמענים  תתל "מעטפת"ביכולתה של רואים  המקצועההורים ואנשי , נוערהבני 

- רבהצוות ה, צבת במוקד ההתערבותכיוון שהמשפחה כולה מּו .ייםעיקרה יהיתרונותמאת אחד כולה 

 עזרה לבני המשפחה האחרים לא זו בלבד ש .משפחההני בכלל של  יהםבעיותל לתת מענה יכול מקצועי

במרכז  היומלכתחילה ש ,לנערהנער או ל להם להפנות משאבים מאפשרת אלא היא, םמקלה עליה

נער או לסייע ל העשויגם  ,מענים לכלל בני המשפחהמתן המאפשר  ,גמישותו של המודל .ההתערבות

  .הוריםעל המתוך הקלה , בעקיפין לנערה
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   דיון. 4

  נקודות חוזק
 "נרשמו שינויים  תכניתבמסגרת ה: תרמה משמעותית לבני הנוער ולמשפחותיהם" מעטפת

 .תחומי הדאגות שסומנומרבית בני הנוער ב כלחיוביים אצל 
 אנשי  הזמינות שלמובמיוחד מן הקשר האישי ו תכניתהמשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מן ה

 .המקצוע
 כלפי הצוות פתיחות ואמון מצד המשפחה, מ בבית המשפחה יצר אינטימיות"קיום מפגשי צל. 
 פשרה נקודות מבט שונותרותים שונים ִא ישותפות בין אנשי מקצוע מש. 
 בדומה למשאבים  .ולמשפחות בני נוערבקהילה לסיוע ל משאבים ןבמגוו השתמשה תכניתה

לבני הנוער ולמשפחותיהם על ידי מתן מענה ישיר  םהחומריים תרמשאבים השימוש ב, הטיפוליים

 . או עקיף לצרכיהם
 "העצימה אותם ונתנה בידיהם כלים , תםנטל דאג מעליהם אתלה הֵק  –תרמה להורים " מעטפת

  .ולחיזוק הסמכות ההוריתעם מצבם להתמודדות 
  בני תרמו בעקיפין גם לאשר , מענים לכלל בני המשפחהלתת  הפשרגמישות מודל ההתערבות ִא

 . נוער

  וסוגיות לדיון אתגרים
 שהשתתפו בצוותי הליווי המשפחתיים בתכנית  אנשי המקצוע. מידת המוטיבציה של המשפחות

לטענת . יש להעדיף את קריטריון המוטיבציה על פני מיקום המשפחה על רצף הסיכוןשסבורים 

לשינוי בלבד ואילו החלתה ללא מוטיבציה התכנית תועיל לבעלי מוטיבציה ונכונות , אנשי הצוות

אנשי הצוות המקצועי מזהים גורם זה כהכרחי בהגדרת  .עלולה להתברר כבזבוז של משאבים

שבהיעדר נכונות של הנער או הנערה יש צורך , על אחת כמה וכמה. הקריטריונים לבחירת משפחה

 .במשפחה בעלת רצון ומוטיבציה גבוהים להשתתף בתכנית
בני נוער  ,על פי רוב. בני נוער במצבים קשיםשל משפחות שהתכנית מיועדת ל צייןש לי ,עם זאת

יש , בהתאם לכך. אלה אינם בעלי מוטיבציה גבוהה לשיתוף פעולה עם השירותים המקצועיים

  . לבחון את הכשרתם של אנשי המקצוע לעבודה עם בני נוער בעלי מוטיבציה נמוכה

 ה הייתלא  ,המשפחהעם ו או הנערה בתכנון ההתערבות עם הנער, על פי רוב. קביעת יעדים ומטרות

זאת למרות , מדידים וישימיםהגדרה אופרטיבית של מטרות ארוכות טווח ושל יעדי ביניים 

נראה כי יש צורך . השוטפיםהיעדים נקבעו לרוב בתהליך גמיש במפגשים . עקרונות התכנית

 כדי. וכן על מעקב אחר ההתקדמות בהשגתם, והיעדים בהקפדה על קיום תהליך קביעת המטרות

כך שיכלול גם הערכה  ,נות את התהליךְב יש להַ , הגמישות של התכניתעיקרון על גם לשמור 

 . בהתאם להתפתחויות תכניתלצורך עדכון השל ההתקדמות תקופתית 
  ים סמך מועסקים בתפקיד המתאם עובד ,על פי רוב. מקצועי-רבתפקיד המתאם ועבודת צוות

וביל אמור להבלו על חסרונו של ראש צוות מקצועי ומנוסה שָק אנשי המקצוע . מקצועיים צעירים

האפשרות להעסקתם של את רצוי לבחון . את עבודת הצוות וגם בעבודה מול הרשויותכוון לו
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הדרכתו של המתאם כמוביל וכמנחה של צוות מסוג זה עובדים סוציאליים בתפקיד המתאם ואת 

 אנשי של הדרכתם אתיש לבחון  כן. הטיפולית ועם השירותים המקצועיים שבקהילה בעבודתו

 . מקצועי רב בצוות לעבודה הצוות
 בני ושל מפגשים פרטניים בין אנשי הצוות ל בנפרד מהמשפחה חסרונם של מפגשים מקצועיים

שיתוף . עם בני המשפחהמ המשותפים "מפגשי צלנעשים באנשי המקצוע של מפגשים כל ה .נוערה

לאנשי המקצוע אינו מאפשר  ךא, לשותפות עם המשפחה ולשקיפות התהליךזה תורם רבות 

מ במתכונתם "מפגשי צל, כמו כן .לתאם את המשך העבודה ולתכנן אותה, להתייעץ זה עם זה

בפורום דיון נושאים רגישים שאינם מתאימים למשפחה להעלות בני להנוכחית אינם מאפשרים 

 מקצועיים מפגשיםלבחון קיומם של  יש. פרטני באופן הנוער בני עם להיפגש הצוות לאנשי או, חבר

   .מפגשים פרטניים כאשר עולה הצורך בכךושל מ "מחוץ למפגשי צל

 יש חשיבות , בהמשך פיתוח התכנית והפצתה. הולפיתוח תכניתהמנגנון מרכזי להכוונת  חיזוק

ריכוז , עם השירותים בקהילהו יםעבודה בתוך הצוותהיבוש דרכי גל שיהיה אחראימנגנון ל

   .ההכשרה וההדרכה בתכנית

 של  משמעותית מעורבותנראה כי . ביישובים החינוךבין מחלקות הרווחה ושיתוף פעולה  חיזוק

על במיוחד ו, השונות להתערבותעל האפשרויות  לטובהפיע שעשויה לה ,ביישוביםהחינוך  תומחלק

  . החיונית לשיפור מצבם של בני הנוער, בתהליך בית הספרשל  ומעורבות

  כיוונים לעתיד     
סיונית יעם סיום ההפעלה הנעת כתיבת הדוח וב. ממצאי המחקר הוצגו בפני יוזמי התכנית ומוביליה

משרד הרווחה שוקל , ובשיתוף עיריות חיפה ובאר שבע "אשלים"עמותת  במימוןשל התכנית 

דרכים להמשך השימוש במודל זה כדי לענות על צורכיהם של בני נוער בסיכון והשירותים החברתיים 

 ,ערים בארבענראה כי שירות המבחן לנוער יפעיל את התכנית  דוח זה כתיבתבעת לפי המצב . גבוה

. ביתי-חוץסידור ל  ממתינים בני נוער רבים אלהערים ב. באר שבעבחיפה וב, אביב-בתל, ירושליםב

זאת בתנאי שהמשפחה של , זמנית-בכל מחזור של התכנית יטופלו כעשרים בני נוער בו, בשלב הראשון

   .הנערים היא בעלת מוטיבציה לשתף פעולה ונכונות להשתתף בתכנית
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