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 תמצית המחקר

)מעבר  "ב'מצ'יש לנוער  מרכזיםה לש הפיילוטיישום ממחקר הערכה על צאים ממ צגיםבדוח זה מו

עילויות בשעות אחר מענה כוללני בקהילה באמצעות מגוון פהמרכזים מציעים  .מוצלח לבגרות(

הזקוקים למענה מניעתי או טיפולי.  אמצע רצף הסיכון'-לבני נוער ב'התחלת המיועדות והערב צהרייםה

 החינוך במערכת לומדיםאלה בני נוער למנוע הידרדרות למצבי סיכון ולניתוק.  םלפיכך יש ביכולת

או ו/ אישי קושיעם  מתמודדיםאך  ,במידה משביעת רצוןהספר  בבית מתפקדים חלקם, הפורמלית

'יש מצ"ב' נשענה על תפיסה מרכזי הקמת  .ומצוקה סיכון של סממנים בעלילהיות  עשוייםומשפחתי 

 המרכז מספק מקום נורמטיבי ולא מתייג.לפיה 

והשירותים  עמותת אשלים, משרד הרווחהשל ייחודית  מערכתית-בשותפות רב פותח 'יש מצ"ב' מודל

חינוך המחלקה להחברתיים )שירות ילד ונוער(, משרד החינוך )מינהל חברה ונוער(, משרד הבריאות )

וקידום בריאות(, המשרד להגנת הסביבה )חינוך וקהילה(, משרד התרבות והספורט )ספורט עממי( 

במסגרת . 0036לאוקטובר  0030בין נובמבר ערך בתקופה ששלב הפיילוט נוהאגודה לקידום החינוך. 

 0035שנת הפיילוט הופעלו מרכזים בחמישה יישובים: ערד, יפיע, קריית ארבע, תל אביב ובאר שבע. 

הוגדרה שנת "מעטפת" לתכנית. בשנה זו הסתיים הפיילוט, אך עדיין ניתנה "מעטפת" שכללה את 

  .הפרויקטורת ההכשרות לצוותים במרכזים ואת עבוד

 0036-0030הפיילוט. המחקר בוצע בשנים  יישוםל התבקש להעריך את ברוקדיי-ג'וינט-מכון מאיירס

שנייה והשלישית ליישום הפיילוט(. ועדת ההיגוי הארצית של התכנית, ובה חברים נציגים )השנה ה

ממשרדי הממשלה והארגונים השותפים, שימשה גם ועדת היגוי של המחקר. הוועדה עקבה אחר ביצוע 

 מסמךשימשה פורום לדיון בהם. כחלק מפיתוח מודל 'יש מצ"ב' נכתב המחקר, קיבלה את הממצאים ו

 .ברוקדייל ומכון צפנת-ג'וינט-על ידי מכון מאיירסהמתאר את מודל העבודה  נפרד

 תיאור המרכזים

 , לומדים במסגרת חינוכית פורמליתרשותבהגרים  38-30בני ( כל בני הנוער 3) :אוכלוסיית היעד

( הורי 0אמצע רצף הסיכון'; )-מזוהים על ידי צוות מקצועי בקהילה או בבית הספר כנתונים 'בהתחלתו

היא וולונטרית, כלומר,  יםיש לשים לב לעובדה שההשתתפות במרכז בני הנוער המשתתפים במרכזים.

 במועדים שונים. יםמצטרפים למרכז נוערהבני ש. חשוב להדגיש אליהם גיעבני הנוער אינם מחויבים לה

הפיילוט המרכזים הוקמו במועדים שונים במהלך שלושת שנות הפילוט )כאמור, מועד הקמת המרכזים: 

 0030שנת  לקראת סוף. המרכז הראשון הוקם (0036לאוקטובר  0030נערך בתקופה שבין נובמבר 

 . 0030שנת  במחצית השנייה של – והאחרון

מצבם על רצף בני הנוער ברמות הסיכון השונות, לקדם את  התכנית נועדה להפחית את היקף :המטר

 פניהם.לעם תהליכי ההתבגרות ועם המשימות ההתפתחותיות העומדות  םבהתמודדות לסייעוהסיכון 

 'התפתחות חיובית של בני נוער'התכנית פועלת על בסיס התפיסה של  :ותחומי פעילותפעולה עקרונות 

(positive youth development) : הדגשת הכוחות שלהם לבני הנוער והתמקדות בפוטנציאל החיובי שיש

תפיסה ( 3) :מרכזיים פעולה עקרונות. מתפיסה זו נגזרים שלושה קשייםבבעיות ועל פני התמקדות ב
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ויצירת שפה  מקצועי-עבודה בצוות רב ,םויכולותיה הםרכיועל מכלול צבני הנוער ראיית  – אינטגרטיבית

 – ( ראייה מערכתית6שיתוף בני הנוער בקבלת החלטות; )( 0; )השונות דיסציפלינותהמשותפת בין 

 תחומי קהילה.הקשר עם בתי הספר ווקיום העבודה עם בני הנוער, ן עבודה עם הורים כחלק בלתי נפרד מ

 חתי פורמלי, קידום אורתחומים: רווחה, חינוך בלחמישה מ רכיביםיחד בפעילויות משולבים פעילות: 

 הורים.עבודה עם וים פעיל ובריא, קידום הגנת הסביבה חי

 מחקר ההערכה

  מטרת המחקר

כפי שהיא נתפסת , למשתתפיםהמרכזים  תרומתולבחון את  פיילוטה יישום על ללמודהמחקר נועד 

 תהפצ המשךל בנוגע ההחלט ולקבלתהמרכזים עבודת  לשיפור כבסיסבעיניהם של בני הנוער והצוות, 

 . המודל

 מערך המחקר אוכלוסייה ו

-יוני –המועד השני ; ו0036עד מרץ  0030נובמבר  –המועד הראשון  :מועדים בשני בוצעהמידע  איסוף

"ב' במועד הראשון מצ יש' מרכזיב שהשתתפו עראוכלוסיית המחקר כללה את כל בני נו .0036נובמבר 

 בני נוער(. 655של המחקר )

(, 0036-0030מרכזים בשנה השנייה ובשנה השלישית להפעלתם )במחקר נאסף ונותח מידע על הנעשה ב

 ונכללו בו כל חמשת המרכזים, כלומר מרכזים ומשתתפים בעלי ותק שונה זה מזה בתכנית.

 ;שלושה שאלונים באמצעותנאסף  הכמותי המידע. איכותני ממקורות שוניםכמותי ובמחקר נאסף מידע 

 מילאו שאלון אחד. בני הנוערשאלונים ו שניבמרכזים מילאו  יםחברי הצוות

בני  655על כל אוכלוסיית המחקר )מן הצוותים התקבל מידע  :מרכזיםב יםשתתפהמשאלון על כל  .0

נוער(. נבדקו מאפייני בני הנוער ומאפייני ההשתתפות שלהם ושל הוריהם במרכז. המידע נאסף 

 .מחקרשל הבמועד הראשון 

כתשעה חודשים : מחקרשל המולא שאלון במועד הראשון  עליהםשאותם בני נוער  על טופס מעקב .2

(. נוער בני 664) המחקר מאוכלוסיית 79% עלמן הצוותים  מידע התקבללאחר המועד הראשון 

במועד  נאסף המידע. המרכזהנתפסת של  התרומהו שתתפותהה דפוסי, למרכז הגעהה המשך נבדקו

 .השני של המחקר

 0036כל בני הנוער שביקרו במרכז בשבוע נתון ביוני  .עצמי למילוי שאלון :הנוער לבני שאלון .3

במרכז, שביעות  וההשתתפות. נבדקו דפוסי ההגעה בני נוער( 343) התבקשו למלא שאלון אנונימי

 המרכז. שלת ה הנתפסתרומהוו נוגעים לפעילות בהרצון מהיבטים שונים ה

עם חברי ועדת ההיגוי  ,המרכזים 1לותעם מנה מיקוד וקבוצותנאסף באמצעות ראיונות  המידע האיכותני

נשאלו על היבטים של המרואיינים . ביישובהיגוי הצוותים במרכזים ועם ועדת חברי העם  ,הארצית

  .נוערבני הלהמרכז של  נתפסתהה תרומעל פויות והשותעל יישום, 

                                                   
 מטעמי נוחות, לאורך הדוח, בכל אזכור של "מנהלות" הכוונה היא למנהל או למנהלת. 1
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 עיקרי הממצאים

 . מאפייני בני הנוער1

אליה כיוונו המרכזים: שתואמים את האוכלוסייה כי מאפייני המשתתפים ניתוח ממצאי המחקר מראה 

מצבי סיכון ומשברים אישיים נמצאים ב ,אמצע רצף הסיכון', קרי-נתונים 'בהתחלתה בני נוער לומדים

  :של בני הנוער במרכזים או משפחתיים נקודתיים. להלן כמה מאפיינים בולטים

 68% – הבנות הן מיעוט :מגדר. 

 34-30( בני 30%הרוב ) :גיל. 

 ( נולדו בישראל.40%) יהםאמהותמחצית מ( ו86%רוב בני הנוער ) :ארץ לידה 

 הוריות.-חיים במשפחות חדמבני הנוער  64% :הוריות-משפחות חד 

 6%-ללא עיסוק ו 6%רק עובדים,  0%(: 8%היתר )מתוך לומדים. מבני הנוער  70%: לימודים 

הלומדים נוכחים בבית הספר באופן ן מ 73%י דיווח הצוות, לפ ממתינים לשירות צבאי/לאומי.

  .בבית הספרכנדרש מתפקדים  37%-; וןתקיאופן מתנהגים ב 93%סדיר; 

 ומוטיבציה לחיים חיובית גישהבני הנוער מ 37%-ל ,הצוות הערכתלפי  :הנוער בני של הכוחות 

 אינטליגנציה או אמנותי כישרון כגון, לפחות אחד כישרון יש 48%-ל; מטרותיהם לקידום לפעול

-ל; תומכת חברתית רשת ביצירת להם לסייע שיכול טוב אישי קשר ליצור יכולת 53%-ל; גבוהה

 וביכולת אישי בחוסן מתאפיינים 60%-ו ;גבוההעצמית  מסוגלות ותחושת גבוה עצמי ביטחון 69%

 .אישיים קשיים עם להתמודד טובה

 עם ולמעטים מהוריהם אחד עם קשר אין הנוער מבני 06%-ל :הורי ותפקוד ההורים עם קשר 

ההורים מבני הנוער  84%-ל; ההורים עם בקשר בעיות יש 69%-ל ,הערכת הצוות לפי. שניהם

הצרכים ים את קההורים מספמבני הנוער  46%-רק ל אולם, מספקים את הצרכים הפיזיים

 הרגשיים.

 מדדים מסכמים של כל התנהגויות הסיכון. דרך נבנו באמצעות ניתוח גורמים : סיכון התנהגויות

יחד )התנהגויות אלו קובצו למדד לרוב לו התנהגויות סיכון יופיעו יניתוח זו אפשרה לאתר א

מנגד, , ולא מעורבים כלל בהתנהגויות ובמצבים מגבירי סיכוןמבני הנוער  03% . נמצא כימסכם(

יותר. ההתנהגויות באו מגבירי סיכון מצבים והתנהגויות  הבשלוש( מעורבים 03%אחוז זהה )

(, מצב רוח קשה %60) 2(, מצב חברתי קשה%69שוטטות והתנהגות מנוגדת לחוק ): הן הנפוצות

 (.09%) באופן קבוע לכוהול( ועישון ושתיית א08%(, הזנחה ודימוי גוף שלילי )63%)

 הגעה של בני הנוער למרכזיםה. דפוסי 2

 יםמספר בני הנוער במרכז

: תואם את היקף ההפעלה שנקבעשל המחקר מספר בני הנוער שהשתתפו במרכזים במועד הראשון 

 .בני נוער 30-בני נוער; ובמרכזים הקטינים השתתפו כ 300-במרכזים גדולים השתתפו כ

                                                   
כולל את מצבי הסיכון האלה: בעל קשיי הסתגלות והשתלבות תרבותית,  מצב חברתי קשההמדד המסכם  2

 מדווח על בדידות וניכור וקורבן להתנכלויות מחוץ למרכז.
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 דרכי הגעה למרכז

על  שמעו 03%(; 48%דרך חברים ) –בני הנוער שמעו על המרכז בדרכים שונות: הדרך הנפוצה ביותר 

על ידי שירות בקהילה )בעיקר בית אליו הופנו  30%-צוות ון הבאמצעות היכרות עם מישהו מהמרכז 

 הרווחה(.או שירותי הספר 

 סיבות להגעה למרכז

: הרוב מגיעים כדי להיות צהרייםלשעות אחר ה, נתפס כמועדון חברתי בתחילהניכר שהמרכז, לפחות 

כדי לדבר עם  היאלהגעה  (. סיבה נוספת33%) צהרייםאחר ה( וכדי לבלות את שעות 38%עם חברים )

 (.65%הצוות )ן מישהו מ

 ותק במרכז והתמדה בהגעה

ימשיך להגיע כל עוד  3. ההנחה היא שנערואין ציפייה למשך השתתפות מסוים ההגעה למרכז וולונטרית

 בני הנוער ותיקים במרכז:כי רוב המרכז עונה על צרכיו. נמצא 

  באותה תקופה רוב  שנה.יותר מותק של  ההימבני הנוער  57%-ל ,של המחקרבמועד הראשון

 .המרכזים פעלו כשנתיים

 35% גם במועד השני, כתשעה במרכז המשיכו להשתתף  של המחקרבמועד הראשון  ן מבני הנוערמ

 , הפסיקו להגיע מסיבות שונות.63%היתר,  חודשים לאחר מכן.

 תדירות ורציפות ההגעה למרכז

 יום בשבועהגיעו  90% באינטנסיביות גבוהה יחסית:בו הרוב השתתפו של המחקר במועד הראשון 

 בממוצע.שבועיות שעות שבע במרכז כ והשו לפחות,

 של המרכזים הפעלהה. דפוסי 3

 כנן.ו'יש מצ"ב' מיושם כפי שתכי מודל נמצא למרות השונות בין היישובים, 

 תכנית עבודה שנתית

מחקר נבנתה התכנית לרוב על ידי מנהלת המרכז והעובדת הסוציאלית, לעתים ה שלבמועד הראשון 

ר חברי הצוות. התכנית שונתה במהלך השנה בתהליך של ניסוי וטעייה, כדי להתאימה באופן בשיתוף שא

 הבניה יותר ויש ניסיון נצברנראה כי של המחקר מיטבי לצרכים ולרצונות של בני הנוער. במועד השני 

 .לתהליך שותף הצוות וכל יותר ברורות הרצויות העבודה דרכי, הפעילויות לש ותכנון

 הצוות במרכז 

 מנהלת, עובדת סוציאלית, שני מדריכי נוער, מקדמת יכלול הצוות הקבוע כי  נקבע :צוות המרכז

מטפלים שונים במרכזים  יש לכך נוסף. האלהעל פי רוב אוישו כל המשרות בריאות ומדריך ספורט. 

 או באומנות מטפלת כמו, משתנות תקופות במרכז העובדיםשאינם נמנים עם הצוות הקבוע, 

 .חיילות מורותו מתנדבים גם עליםפוהמרכזים במרבית  .משפחתית מטפלת

                                                   
 מטעמי נוחות, לאורך הדוח, בכל אזכור של "נער" הכוונה היא לנער או לנערה.  3
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 צורכיהם ויכולותיהם לפי עיקרון זה יש לראות את מכלול  :תפיסה אינטגרטיבית – עקרון הפעולה

 כל את במהרה לאייש רבים מאמצים נעשו המרכזים הקמתבעת אינטגרטיבית.  נוער ולפעולבני השל 

, יותר תיומובניותר עבודת הצוות התפתחה לכדי עבודה מוגדרת כי המחקר עולה ן מ .בצוות התפקידים

אחד האתגרים  .העובד וחושב יחד כצוותעבודה והבאה לידי ביטוי בקיום סדיר יותר של ישיבות צוות 

 שונות. תמדיסציפלינוהמגיעים , חברי הצוותפיתוח ויצירת שפה משותפת בין כל המרכזיים היה 

 סוגי הפעילויות והיקף ההשתתפות בהן

 התכנית השנתית של המרכז כוללת פעילויות מגוונות:

 או בעבר(.בעת איסוף המידע פעילויות בממוצע ) 3.8-בני הנוער משתתפים ב 

  :30%-90%-, וקבוצתיותמבני הנוער משתתפים בסדנאות  80%הפעילויות המובנות הבולטות 

שיחות אישיות עם  ,למניעת התנהגויות סיכון: פעילות אלההפעילויות הן משתתפים בכל אחת מ

 פעילות חברתית ופעילות ספורט. ,הצוותאחד מחברי 

 'התפתחות חיובית של בני נוער' שלתפיסה העל פי עבודה 

 רוב המנהלות , זו תפיסהכיצד ליישם  הדרכההראשונות ליישום הפיילוט לא ניתנה  בשנתייםאף ש

 'החלטות בקבלת נוער בני'שיתוף  בנושא הצוותים הודרכו. בשנה השלישית לפיה עובדותהן  כיסברו 

 .זו בתפיסה מרכזיפעולה  עקרון –

 גם . עקרונותן המ חלקהראה שבמרכזים מיושמים  תפיסההקרונות ע לפי המרכזים הפעלת ניתוח

היישום לא  ,לרובבמרכזים.  במלואההתפיסה טרם הוטמעה  לימד כי מי של המנהלותעצה דיווחה

שיטות שנחשבות אפקטיביות ב עבודניסיון לאלא מתוך זו  לעבוד לפי תפיסהמתוך כוונה נעשה 

היו מבלי שהמנהלות עקרונות התפיסה, תואמות את  האלההשיטות ן מ חלק .לקידום בני נוער

 .לכך מודעות

  על קושי לשתף את  וווחידהמנהלות והצוותים , הנסיונות השונים שנעשולמרות לכך שיש לשים לב

לבחור בין  מעדיפיםו ,בני הנוער מתקשים לומר מה הם רוצים, יוזמים מעטלטענתם בני הנוער: 

גילו יוזמה מבני הנוער  46%, דווח שרק כך. שותלהם מאשר להציע חלופות חד ותעמוצהאפשרויות 

 חלופה,ללא הצלחה. כ ,סיון להקים פורום נועריהמרכזים נעשה נן ומנהיגות במרכז. במחצית מ

 מוקם צוות נוער לצורך תכנון פעילות מסוימת.

 לנערון ההתערבות תכנ

 בנה תכנית אישית לכל נער. יהוחלט שת

  מבני הנוער. 08%-ל אישית תכניתנבנתה של המחקר במועד הראשון 

 ה בהיקף בני הנוער שנבנתה להם תכנית אישית: יחלה עלישני מועדי המחקר קרב 'הממשיכים', בין ב

 במועד השני. 68%-במועד הראשון ל 03%-מ

 הגדרהושה הטיפול הנדרשים תואינטנסיביו צרכיםנתנו דיפרנציאלית לפי רמת הינקבע שהמענים י 

של ועדת  ההנחה .מרכז בכל משתתפיםה הנוער לבני יחסיתתהיה  אינטנסיבי למענה זקוק ימשל 

בני הנוער מקרב ואכן, מבני הנוער יזוהו כזקוקים למענה אינטנסיבי.  04%-60%-יתה שכיהההיגוי 

 זוהו כזקוקים למענה אינטנסיבי. 60%-שהשתתפו במרכז בשני מועדי המחקר, כ
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 השתתפות ההורים במרכז

  מבני הנוער. 30%ם של העם הורילצוותים יש קשר 

 מבני הנוער  50%-ם של כההורי ,בשני מועדי המחקר יםקרב בני הנוער שהשתתפו במרכזמ

משתתפים בפעילות כלשהי, כגון שיחות פרטניות עם עובדת סוציאלית, קבוצת הורים טיפולית, 

תה יהפעילות הנפוצה היבמועד הראשון  טיפול משפחתי ופעילות חברתית של הורים ובני הנוער יחד.

במועד השני הוצעו להורים יותר פעילויות. בהתאם עלה ו ,שיחות פרטניות עם עובדת סוציאלית

 בכל הפעילויות ובמיוחד בפעילות חברתית. םהיקף השתתפות

 על ידי בני הנוער והצוות ים. הערכת המרכז4

 הצוות וביןהיחסים בין בני הנוער  הערכת

  93%-בנוגע ל ,למשל .מרבית בני הנוערבין והצוות העריך שנוצרו יחסים קרובים ופתוחים בינם 

ה בעת יהם כתובת לפניואים בהצוות שהם משוחחים עמם על נושאים אישיים ורמבני הנוער העריך 

מבינים  חברי הצוותמהם העריכו ש 73%הצורך. נראה שבני הנוער מסכימים עם הערכת הצוות: 

 .חברי הצוותמהם דיווחו שהם מקיימים שיחות אישיות עם אחד מ 37%-אותם ו

  :בני הנוער סברו שאם יש להם הצעה לגבי המרכז הם יכולים מ 75%הצוות נתפס כזמין ומזמין

 דיווחו שהצוות שואל אותם מה מעניין אותם ומה הם רוצים שיהיה במרכז. 84%-לפנות לצוות ו

 זבני הנוער במרכשל תפקוד ההערכת 

  להם עוזרים  ,מסתדרים היטב עם בני הנוער האחרים( 75%)בני הנוער הצוות העריך שמרבית

 גשים למשימות ברצון.ישתתפים באופן פעיל ונמ 98%, וכי הםומתחשבים ב

 מבני הנוער  00%מבני הנוער נוהגים באלימות במרכז. בדומה,  39% ,דווח גם על קשיים: לפי הצוות

 לפעמים יש במרכז בני נוער שמפחידים אותם.דיווחו כי  35%-דיווחו על אלימות או ונדליזם במרכז ו

 הערכת הנגישות והתנאים הפיזיים

  :ע אליו.סבורים שקל להגי 73%המרכז נתפס בעיני בני הנוער כמקום בעל נגישות פיזית גבוהה 

 95% שרוב הציוד במצב טוב. סבורים  80%-מבני הנוער סבורים שיש במרכז מספיק ציוד ו 

 לבני הנוער יםתרומת המרכזתפיסת . 5

בני הנוער עצמם ודיווח של דיווח נבדקה כמותית באמצעות תרומת המרכז לבני הנוער תפיסת המידע על 

 .של המחקרהצוות במועד השני 

 יתה יהני הנוער הסכימו עם תרומה זו. זו מב 84%: םיאחר הצהרישעות בו ב תמקום נורמטיבי לבלו

 גם הסיבה העיקרית להגעה למרכז.

 ואחוז  ,מבני הנוער הסכימו שחל שיפור בביטחונם העצמי 30%רווחה האישית: תחושת השיפור ב

, הצוות העריך שהמרכז לכך זהה מצאו בצוות כתובת להתייעצות על דברים שמטרידים אותם. נוסף

 מבני הנוער. 44% לש שיפור מצב הרוחלתרם 

  לצורך לשמור על הסביבה יותר היכרות עם תחומים חדשים: בני הנוער הסכימו שהם מודעים

 (.55%( ולהתעמל )55%לשמור על הבריאות ) ,(49%)
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  :מבני הנוער הסכימו שהם נתרמו בתחום זה. 60%שיפור הקשר עם ההורים 

 שיפרו את קשריהם עם  60%, זה בני הנוער שהיה להם צורך בתחוםקרב חום הלימודי: מתרומה בת

 את מצבם הלימודי.שיפרו  66%-צוות בית הספר ו

 המשפיעיםפחות בקשר עם חברים מבני הנוער  60%-הפחתה בהתנהגויות סיכון: הצוות העריך ש 

 .פחות משוטטים 69%-ולרעה עליהם 

 מבני הנוער מגלים יותר  54%תתפות במרכז, ההש בעקבות כייוזמה ומעורבות: הצוות העריך  גילויי

 בסביבת חייהם הקרובה.מגלים יותר יוזמה ומעורבות  66%-יוזמה ומעורבות במרכז ו

 הארגונית בתכנית שותפותה. 6

ה לקידום והאגוד עמותת אשלים שותפות ייחודית בין חמישה משרדי ממשלהיזמה בהקמת המרכזים 

משרד  –)להלן בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים  שותפותבמעגל הראשון נוצרה . החינוך

שני שותפים המשרד להגנת הסביבה, משרד ה. במעגל והאגודה לקידום החינוך משרד החינוך ,הרווחה(

נמצא כי לגורמים שבשותפות, הייחודיים התרבות והספורט ומשרד הבריאות. לצד התבססות היתרונות 

המשך חידוד ההסכמות על קשרי העבודה צורך ב הלועעל כן ואליה בנוגע ציפיות והבנות שונות השונים 

 בין השותפים והדרגים השונים.

  כיווני פעולהסיכום ו. 7

 סיכום עיקרי הממצאים

 שונות מסוימת בין היישובים.עם כנן, ומודל 'יש מצ"ב' מיושם כפי שת 

 בני נוער מכוונים אליה המרכזיםשם תואמים את מאפייני האוכלוסייה מאפייני המשתתפי :

 אמצע רצף הסיכון'.-מאפייני סיכון ברמות שונות, בעיקר 'בהתחלתבעלי לומדים, 

  משתתפים בכל מרכז תואם את היקף ההפעלה שנקבע.המספר בני הנוער 

 נבחנים מכלול המאפיינים תפיסה אינטגרטיבית ובראייה מערכתיתמתוך  יםפועל יםהמרכז :

שונים שנקבעו )בני הנוער הפעילויות מגוונות בהתאם לתחומים מוצעות והצרכים של בני הנוער, 

חמישה עם בשיתוף מקצועי, -רב כצוות עובדצוות הו( , בממוצעפעילויות שונותבשבע משתתפים 

 משרדי ממשלה.

  אף עלובית של בני הנוער', עקרונות שונים של התפיסה 'התפתחות חי מיושמיםבמרכזים 

 .התפיסהרכיבי  הן אלה עבודה שיטותבתחילה לעובדה כי ן, לא היו מודעות יה, לפי דיווחשהמנהלות

  מאוד העמיקה במרכז )כגון מקדמת בריאות( אחראי על תחום מסוים קבוע האיש צוות הימצאות

לא ניתן , שאותו מוסף הצוות הקבוע יש ערךן להיותו חלק מ .ותוופיתחה אתחום העבודה באת 

במטרה להגביר את הידע ואת המודעות במרכז או הדרכה לצוות  הפעלת חוג בתחוםדרך לקבל רק 

 תחום זה.שלהם ל

 08%-מחקר נמצא שנבנתה תכנית כזו לשל הבנה תכנית אישית לכל נער. במועד הראשון ינקבע שת 

(. מקרב בני הנוער מצופהכיבי )( זוהו כזקוקים למענה אינטנס03%המשתתפים. שיעור דומה )ן מ

 .50%-שזוהו כזקוקים למענה אינטנסיבי נבנתה תכנית אישית ל
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 למרכז.שונים  מטפליםעלה קושי למצוא המרכזים ן בחלק מ 

 אלימות מקרי על חלקם, לצד דיווח של מן הפעילות במרכז גבוהה רצון שביעות מביעים הנוער בני 

 במרכז.

  ו התבססמדיסציפלינות שונות, והמגיעים במרכז,  חברי הצוותנוצרה שפה ועבודה משותפת בין

נמצא כי לגורמים השונים . עם זאת משרדית בתכנית-הבין שותפותשל ההייחודיים יתרונות ה

 .משותפותהעבודה הלדרכי נוגע ב שונותציפיות והבנות 

 כיווני פעולה

ת הארצית עסקה רבות במהלך שנ. ועדת ההיגוי תכניתהשל  הפיילוט שלב הסתיים זה דוח כתיבת בעת

אפשרויות להרחבת התכנית  ובבחינתבנושאים של הטמעת התכנית ביישובים שהשתתפו בפיילוט  0035

המשרדים מן בלה התחייבות תקציבית סיום המחקר טרם התקעד מועד ליישובים נוספים. אולם 

 .בעתיד מימון התכניתל

 ,מנהלות המרכזיםעם חברי ועדת ההיגוי הארצית ו עםאודותיהם על סמך מכלול ממצאי המחקר והדיון 

( פיתוח 0; )ים( הפעלת המרכז3התכנית, בשתי רמות: )של כיווני פעולה להמשך פיתוח  כמה גובשו

 התכנית בכללותה.

 יםהמרכז הפעלת
 תחומיםשל ו עבודה תהליכי של הבניה מחייבת "שטח"אל ה "נייר"הן מיישום מודל עבודה של  ההתחל

 למרכז שנתית עבודה תכנית בניית כגון, תחומיםהן מ חלק של הבניה נצפתה אכן המחקר במהלך. שונים

 :האלהתחומים את הך לפתח ולהבנות ייש מקום להמש אולם, ומקצועי-בר בצוות ועבודה

די הצורך להן הראיונות עם המנהלות עלה שלא הובהר ן מ :ניית תכנית אישית לכל נער במרכזב .0

המשתתפים במרכז. המידע הכמותי שנאסף תמך ן בנות תכנית אישית לכל אחד מיש ציפייה להאם 

עדת ההיגוי ולחלק מבני הנוער נבנתה תכנית אישית. ממצאים אלה הובילו לדיון בוכי רק בכך והראה 

בכך:  צעדים שיתמכו כמהבנה תכנית אישית. יש צורך לנקוט יהוחלט שלכל נער תובו הארצית, 

יפוי המאפיינים והצרכים של בני הנוער, שיכלול לא רק בחינה של הקשיים שימוש שוטף בכלי למ

ה של המשתתפים הזקוקים למענה אינטנסיבי יותר; הבני יאותרו, ושעל פיו כוחותהשל אלא גם 

 תכנית לפי הצורך.השל  ועדכונה ישומהיצירת מנגנון למעקב אחר יוהתכנית האישית; בניית תהליך 

תפיסה זו  :לפיה העבודהביסוס ו 'נוער בני של חיובית'התפתחות  של התפיסהת הכרת העמק .2

. עם התכנית פעלת מודלמאבני הדרך בה תאמורה להיות אח היאעומדת בבסיס רציונל התכנית ו

לצוותי שניתנה זאת, אנשי המקצוע ברמות השונות לא הודרכו כיצד לעבוד לפיה, למעט הדרכה 

ניתוח הפעלת התפיסה. אחד מרכיבי  – בקבלת החלטות'המרכזים בנושא 'שיתוף בני נוער 

לפי דיווח גם עקרונות. ן הבמרכזים מיושמים חלק מכי תפיסה הראה ההמרכזים לפי עקרונות 

מתוך היישום לא נעשה  ,רובעל פי . במרכזים במלואהעצמי של המנהלות, התפיסה טרם הוטמעה 

אפקטיביות לקידום בני  בשיטות שנחשבות אלא מתוך ניסיון לעבודזו לעבוד לפי תפיסה כוונה 

. לכךמודעות  היו המנהלותמבלי ש אךתואמות את עקרונות התפיסה,  האלההשיטות ן נוער. חלק מ

 הצוותים בקרב לפיהעבודה ההיכרות עם התפיסה ועם דרכי להעמיק את המכאן שעולה צורך 



 

ix 

כי חרף  לב לשים יש במיוחד. וברמת היישוב הארצית המקצוע ברמה אנשיבקרב ו במרכזים

לגרום לבני הנוער ליזום ולהשמיע את  מתקשים עדיין םהמרכזי צוותי, שנעשו השונים הנסיונות

 ולהשתתפות לקהילה תרומהפעילויות  לתכנון הזדמנויות, יש מקום ליצור יותר ועוד זאתקולם. 

 . התפיסה, כרכיב נוסף של הןשל בני הנוער ב

עם הורים לחוד הן  –הפעילות במרכז כוללת עבודה עם הורי בני הנוער  :הרחבת העבודה עם הורים .3

ההורים של ן , כמחצית משל המחקרבמועד השני  יםהצוות ייחד. לפי דיווח בני נוערועם הורים הן 

יישום לצד בני הנוער שהשתתפו במרכזים גם במועד הראשון, משתתפים בפעילות כלשהי במרכז. 

 תוצריום לייש חשיבות שאנשי מקצוע. י השתתפובה וקבוצת למידה בנושא זה  התכנסה, פיילוטה

סיון שנצבר עד כה יהנללמידה מן , כיום ניתניםה המענים איכותחינת לב, הקבוצה של הלמידה

מציאת דרכים להעמיק את שיתופם בטיפול לו שביעות הרצון של ההוריםבדיקת ל ,במרכזים

 .םמע העבודה את ולשפר להעמיק, חיבלהר כדי. זאת בילדיהם המתבגרים

מוצע שמחלקת הנוער ברשות תנחה את המדריכים מבחינה  :מדריכי הנוערשל התמקצעות ההמשך  .4

לבני הנוער ברשות, לרבות מעורבות  המוצעדרכם את סל הפעילויות החברתיות  תציעמקצועית ואף 

 .אחריםומוצע ליישמה גם ב היישוביםן הצעה זו מיושמת כבר בחלק מ חברתית ומנהיגות צעירה.

איש צוות  מינוישממצאי המחקר מצביעים על כך  :הוספת איש צוות בתחום הגנת הסביבה .5

יש על כן ו ,ותרמה לפיתוחו במרכזתחום העבודה במאוד את האחראי על תחום מסוים העמיקה 

במטרה להגביר  במרכז או הדרכה לצוותהפעלת חוג בתחום דרך רק  ולה ערך מוסף שלא ניתן לקבל

 ההיגוי ועדתוב הוחלט 0035 בשנת מתוך תובנה זו, .את היעד ואת המודעות שלהם לתחום זה

 תחום של הפעילות מתקציב בחלק להשתמש שניתן, הסביבה להגנת המשרד עםבתיאום , הארצית

 טרם זה דוח כתיבתעד מועד . במרכז תחוםאת המדריך שיוביל  העסקת לטובת הסביבה הגנת

 .ליישמה מוצע כן ועל בפועל ביטוי זו החלטה קיבלה

 35%-ו ,על מקרי אלימות וונדליזם במרכז ומבני הנוער דיווח 00% :האלימות מקרי מיגור העמקת .6

. על בעיה של אלימות ודיווח ים. גם הצוותאותם דיםישמפח נוער בני במרכז ישלעתים כי  ציינו

 םדרכי ולבחוןבמרכזים  ת האלימותילבעי ראש בכובד להתייחס הצורך את מעלים אלה נתונים

 .עמה התמודדותל

 פיתוח התכנית בכללותה

על  תתתשומ התכניתמאחר שהתכנית:  שם הטמעתלמשרדית -הבין השותפות חיזוק המשך .0

, בעיקר שותפותהלפעול להמשך חיזוק , חשוב מאוד ציפלינריתסדי-משרדית ובין-שותפות בין

 :אלהבדרכים ה

ללא פרויקטור שינהל ויוביל את התכנית לא  :ברמה הארצית תכניתלניהול ה לפרויקטור תקן .א

 .צהולהפי הלפתח, הניתן יהיה להמשיך להפעיל

המשרדים השותפים הקצו תקציב לטובת יישום הפיילוט. כדי  :לעתידמחויבות תקציבית  .ב

 ציביתתק התחייבות לקבלצריך  ,להרחיבה ליישובים נוספים בעתידואף להטמיע את התכנית 

 .הבאות לשנים גם דומה
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מעורבותם  :משרדי הבריאות, התרבות והספורט והגנת הסביבהשל המקצועית  מעורבותם .ג

פחותה ממעורבותם של משרדי הרווחה והחינוך. מוצע לבחון דרכים  כיום של משרדים אלה

 .השטח ברמת הןהמטה  ברמת, הן האלההמקצועית של שלושת המשרדים  התרומקת הלהעמ

 לא הפיילוט יישום בתקופת. רב סיוןיונ ידע צברו המנהלותשל מנהלות המרכזים:  ןקול השמעת .2

וועדת ההיגוי הארצית(, למעט  הביצועהתכנית )צוות  מטה ביןו ןנבי ישיר תקשורת ערוץ התקיים

 מנגנון ליצור מוצע. שוטף שיח לפתח רצון המנהלות הביעוזה  מצב נוכח. הפרויקטור עםשלהן  קשר

המטה, דבר  םעואת הידע שלהן באופן ישיר  ןנניסיו את לחלוק המנהלות יוכלו שבאמצעותו

 .הנוער לבני הניתן השירות שיפורלו מרכזיםב העבודה של התמקצעותהשיתרום להמשך 

השותפות עם משרד  ,ברמת המטה :מערכת החינוך הפורמלית במרכזמקומה של חשיבה על  .3

 תהאחראי על החינוך הבלתי פורמלי במשרד. ברמ ,ונוער ברההחינוך נרקמה עם האגף למינהל ח

משתתפים במרכז, הבהם לומדים בני הנוער שבקשר עם בתי הספר  רובהיישוב, צוות המרכז נמצא ל

החינוך מערכת מבקשת לצרף את ם. ועדת ההיגוי הארצית הרכיוולצבני הנוער בנוגע לתפקודם של 

 .מרכזיםלכדי לחזק את הקשר בין בתי הספר כשותפים פעילים, לתכנית,  תהפורמלי

להעסקת שביעות רצון מהיקף התקציב הניתן הובעה ככלל,  :המרכזלתקציב סוגיות הקשורות  .4

עליהן יש סוגיות בנושא זה ש כמההמנהלות העלו עם זאת ו ,ולפעילויות 'שיא' מטפלים שונים

 את הדעת:  להמשיך לתת

ן מהם באחריות הרשות המקומית. בחלק  התחזוקה והציוד :תחזוקת המבנה והציוד .א

 תקציב היעדרעל )כמו מקלט( או  מתאיםלא כל כך הפעילות במבנה  דווח על קיום היישובים

  לתיקון ולהחלפה של ציוד שהתקלקל. נראה שיש צורך לפעול בנושא זה מול הרשויות.

תקציביים נוספים, המרכזים נהנים ממקורות ן חלק מאף ש :נוספים תקציביים מקורות גיוס .ב

האם להן לא קיבלו הכשרה כיצד לגייס תרומות ולא הובהר הן המנהלות סיפרו ש ,כגון תרומות

 הן אמורות לעשות זאת.

לתקצוב לפי שונתה ב והתקצושיטת  ,נבנה תעריףהפיילוט סיום ב :מעבר לתקצוב לפי הועדות .ג

, כמקובל במשרד (מחלקה לשירותים חברתיים"פתיחת תיק" בשיטה המחייבת ) הועדות

המחקר התעריף כולל גם את תקציבי משרדי החינוך, הבריאות והגנת הסביבה. . הרווחה

לקראת המעבר לתקצוב לפי הועדות, לא ליווה אותו. על כן הסתיים לפני ביצוע שינוי זה ו

מנהלות המרכזים וחברי ועדת ההיגוי הארצית העלו את הצורך לתת את הדעת כיצד לעבור 

בדרך זו ולמצוא פתרונות מתאימים כדי להבטיח שהמרכז ימשיך להיות מקום שאינו לעבוד 

 ה השפעתו.תייושם ומה היהוא יש לעקוב אחר ביצוע השינוי כדי לבחון כיצד  מתייג.

  



 

xi 

 דברי תודה

 .מחקרהברצוננו להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע 

 .בתחושותיהם במרכזי הנוער שיתפו ו, ודרכשאלוןההשיבו על לבני הנוער שגדולה תודה 

פעולה הפורה לאורך כל שלבי על הפתיחות, המאמץ ושיתוף ה –המרכזים  ותי/תודה רבה למנהל

: לאמץ לויתן, מנהל המרכז בקריית ארבע; למירה גולדין, מנהלת המרכז בערד; לג'דיר מרגיה, המחקר

לתמי נובכוב )מנהלת( ולגלי נחימוב מנהלת המרכז ביפיע )לשעבר(; לטל דיין, מנהלת המרכז בתל אביב; ו

 )מנהלת מחליפה( של המרכז בבאר שבע.

על מילוי השאלונים אודות בני הנוער; ולחברי ועדת ההיגוי  –במרכזים  יםחברי הצוותתודתנו נתונה גם ל

 .מחקרבמסגרת האיינו אשר התרבית בערד וביפיע היישו

, ותכניות מתבגרים דוניותארצית מוע פקחתלנעמי אבוטבול, מ –עדת ההיגוי הארצית ולשותפינו בו

השירות לילד ונוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים; לגילי דנה, מפקחת ארצית, מינהל חברה 

 ;למאירה הלפר, סגנית מנהלת האגף ;לזיווית לינדר, מנהלת אגף חינוך וקהילהונוער, משרד החינוך; 

טור, מפקחת -באגף )לשעבר(, המשרד להגנת הסביבה; לשלומית ניר למנברו שמעון, מנהל תכניות

ארצית, המחלקה לספורט נשים ולספורט עממי, משרד התרבות והספורט; לרות וינשטיין, מנהלת 

לאפרי ברט, מנהל  ,לשלומי כהן, ראש תחום נוערהמחלקה לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות; 

עמותת אשלים; לאלי בוסקילה, הפרויקטור של תכנית לשעבר(, ולמיכל אטינגר )מנהלת התכניות, 

 .האגודה לקידום החינוךמנהלת פיתוח פדגוגי, , התכנית ולמיכל שביט

קדייל, שסייעו בשלבים השונים של המחקר. תודה למרים ובר-ג'וינט-מאיירסמכון לעמיתינו ב התוד

במרכז  חוקר, פיליפובעל הערותיה החשובות לדוח; למיכאל  ,רג לילדים ולנוערנבות, מנהלת מרכז אנגלב

על ריכוז איסוף  ,על הסיוע בניתוח הנתונים; לבן שלומי מיחידת עבודת שדה ,לילדים ולנועראנגלברג 

ל הליווי ע ,כוון תוצאות ומדידה משותפתומנהל היחידה לתכנון מונתן אלמוג, ה; ליהמידע הכמותי

אוולין איבל לעל עריכת הלשון של הדוח, נון -בן רוניתל תודה. התכנית של המקצועי בבניית המודל הלוגי

 תו לדפוס.וח והבאהפקת הד על התרגום וללסלי קליינמן על
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 68 בתכנית הארגונית השותפות. 7

 67 הארצית ברמה השותפות 7.3

 50 היישוב ברמת השותפות 7.0

 53 פעולה כיווני. 30

 55 ביבליוגרפיה

 58 וגיל מגדר לפי לוחות: א נספח

 43 הנוער בני מעורבים שבהן הסיכון התנהגויות פירוט: ב נספח

 49 הצוות חברי של המשרות תקני: ג נספח

 48 המרכזים מן אחד בכל בולטים ממצאים: ד נספח

 39 התכנית של הלוגי המודל: ה נספח

 

 רשימת לוחות

 : תיאור התכנית2פרק 

 3             : הבדלים בין המרכזים שבהם הופעלה תכנית הפיילוט3לוח 
 

 : מחקר ההערכה3פרק 

 8             : מספר השאלונים שהתקבלו, לפי סוג השאלון והיישוב 0לוח 

 7              : סיכום מערך המחקר לאורך שתי שנות המחקר6לוח 
 

 במרכזים המשתתפים הנוער בני מאפייני: 4פרק 

 33             דמוגרפיים של בני הנוער, לפי יישוב -: מאפיינים סוציו5לוח 

 30             : עיסוק ומאפייני למידה של בני הנוער, לפי יישוב 4לוח  

 36               : הכוחות של בני הנוער, לפי יישוב 3לוח 

 36              : הקשר עם ההורים והתפקוד ההורי, לפי יישוב 9לוח 

 35           : מעורבות בני הנוער בהתנהגויות ובמצבים מגבירי סיכון, לפי יישוב 8לוח 
 

 למרכזים הנוער בני של ההגעה דפוסי: 5פרק 

 33              : דרכי הגעה למרכז וחבר טוב במרכז, לפי יישוב 7לוח 

 39               , לפי יישוב מרכזב : סיבות להשתתפות30לוח 

 38              : הוותק של בני הנוער במרכז, לפי יישוב 33לוח 

 38               : תדירות ההגעה למרכז, לפי יישוב 30לוח 

 המרכזים של ההפעלה דפוסי: 6פרק 

 36            : היקף ההשתתפות של בני הנוער בפעילויות במרכז, לפי יישוב 36לוח 

 04           יישוב לפי, הכנת תכנית אישית וזיהוי בני הנוער הזקוקים למענה אינטנסיבי: 35 לוח

 03             : הקשר של צוות המרכז עם ההורים, לפי יישוב 34לוח 



 

 

 09               : השתתפות ההורים במרכז, לפי יישוב 33לוח 

 60             לפי יישוב  ,: הנושאים שמעסיקים את בני הנוער39לוח 

 

 והצוות הנוער בני ידי על המרכז הערכת: 7פרק 

 65            : הערכת צוות המרכז את יחס בני הנוער אליהם, לפי יישוב 38לוח 

 65            : הערכת בני הנוער את יחס צוות המרכז אליהם, לפי יישוב 37לוח 

 64            : הערכת הצוות את תפקוד בני הנוער במרכז, לפי יישוב 00לוח 

 64             רכז, לפי יישוב : הערכת בני הנוער את האווירה במ03לוח 

 63         : הערכת בני הנוער את הנגישות של המרכז ואת התנאים הפיזיים בו, לפי יישוב 00לוח 

 הנוער לבני המרכז תרומת תפיסת: 8פרק 

 69               : תרומת המרכז לבני הנוער, לפי יישוב 06לוח 

 68            הנוער, לפי יישוב: הערכת הצוות את תרומת המרכז לבני 05לוח 

 לוחות בנספחים

 נספח א: לוחות לפי מגדר וגיל

 58            דמוגרפיים של בני הנוער, לפי מגדר וגיל -: מאפיינים סוציו3לוח א

 58             : עיסוק ומאפייני למידה של בני הנוער, לפי מגדר וגיל 0לוח א

 58               : הכוחות של בני הנוער, לפי מגדר וגיל 6לוח א

 57             : קשר עם ההורים ותפקוד הורי, לפי מגדר וגיל 5לוח א

 57          : מעורבות בני הנוער בהתנהגויות ובמצבים מגבירי סיכון, לפי מגדר וגיל 4לוח א

 57             מגדר וגיל וחבר טוב במרכז, לפי  : דרכי הגעה למרכז3לוח א

 40               : סיבות להגעה למרכז, לפי מגדר וגיל9לוח א

 40              : הוותק של בני הנוער במרכז, לפי מגדר וגיל 8לוח א

 40              : תדירות ההגעה למרכז, לפי מגדר וגיל 7לוח א

 43           רכז, לפי מגדר וגיל : היקף ההשתתפות של בני הנוער בפעילויות במ30לוח א

 43          מגדר וגיל לפי, הכנת תכנית אישית וזיהוי בני הנוער הזקוקים למענה אינטנסיבי: 33א לוח

 40             : הקשר של צוות המרכז עם ההורים, לפי מגדר וגיל 30לוח א

 40              : השתתפות ההורים במרכז, לפי מגדר וגיל 36לוח א

 46             : הנושאים שמעסיקים את בני הנוער, לפי מגדר וגיל 35לוח א

 46           : הערכת צוות המרכז את יחס בני הנוער אליהם, לפי מגדר וגיל 34לוח א

 46           : הערכת בני הנוער את יחס צוות המרכז אליהם, לפי מגדר וגיל 33לוח א



 

 

 45            ת את תפקוד בני הנוער במרכז, לפי מגדר וגיל : הערכת הצוו39לוח א

 45            : הערכת בני הנוער את האווירה במרכז, לפי מגדר וגיל 38לוח א

 45          : הערכת בני הנוער את הנגישות ואת התנאים הפיזיים במרכז, לפי מגדר וגיל 37לוח א

 44              גדר וגיל : תרומת המרכז לבני הנוער, לפי מ00לוח א

 44           : הערכת הצוות את תרומת המרכז לבני הנוער, לפי מגדר וגיל 03לוח א

 פירוט התנהגויות הסיכון שבהן מעורבים בני הנוערנספח ב : 
 43           : פירוט התנהגויות הסיכון שבהן מעורבים בני הנוער, לפי יישוב 3לוח ב

 
 המשרות של חברי הצוות תקני נספח ג: 

 49           המשרות של חברי הצוות הקבוע, לפי היקף ההפעלה של המרכז תקני: 3לוח ג

 

 




