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 ברוקדייל בנושא-ג'וינט-מאיירסמכון פרסומים נוספים של 

מצבם של צעירים בישראל בתחומי  , ו' )טרם פורסם(.קונסטנטינובעמיאל, ש' ו , פ',סטרבצ'ינסקי-כאהן

 .16-736-. דמחיים מרכזיים

 –שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה . 2015, ב' ושר, נ'. בן סימון, ד', לוי, פ', סטרבצ'ינסקי-כאהן

 . ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה

 .15-696-דמ

צעירים עובדים בישראל . 2014, ו'. וקונסטנטינובי' הדר, ד', נאון, ל', סיקרון, -ואזןפ', סטרבצ'ינסקי, -כאהן

 . 14-656-דמ .משאבים, חסמים וצרכים –שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה  12בעלי 

צעירים בישראל שאינם . 2014סיקרון, ל', הדר, י' וקונסטנטינוב, ו'. -סטרבצ'ינסקי, פ', ואזן-נאון, ד', כאהן

 . 14-640-דמ. משאבים, חסמים וצרכים –תעסוקה עובדים ואינם לומדים: השתלבות ב

השירות לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים . 2013 .סטרבצ'ינסקי, פ', בן סימון, ב' וקונסטנטינוב, ו'-כאהן

 . 13-637-דמ. של אוכלוסיית המפתנים והמית"רים

לקידום יזמות והכנה לעולם "נקודת מפנה" . 2012סטרבצ'ינסקי, פ'. -סיקרון, ל', בן סימון, ב' וכאהן-ואזן

 . 12-601-דמ. העבודה בקרב בני נוער בסיכון: מחקר הערכה

חונכות אישית של נוער  –"דרך המלך" . 2011 .סטרבצ'ינסקי, פ'-סיקרון, ל', בן סימון, ב' וכאהן-ואזן

 . 11-695-דמ. בסיכון כהכנה לעולם העבודה: ממצאי הערכה

מעבר לעולם העבודה וקידום תעסוקתי: תכניות בעבור בני נוער . 2009 '.ורוביץ, לי , 'סטרבצ'ינסקי, פ-כאהן

 . 09-521-. דמ: סקירת ספרותOECD-הברית ובמדינות נוספות ב-וצעירים בסיכון בארצות

 .03-433-דמ .יוצאי המפתנים בישראל: מחקר מעקב. 2003לאל, ר'. -סבו ,ארגוב, ד' ,בן רבי, ד'

 , גבעת הג'וינט, 3886ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-מאיירסמכון לפנות ללהזמנת פרסומים נוספים ניתן 

 brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 02-5612391, פקס: 02-6557400, טל': 9103702ירושלים 

  http://brookdaleheb.jdc.org.ilניתן לעיין בפרסומים אלה גם באתר המכון: 
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 תמצית

 מבוא .1

תכניות הכנה לעולם העבודה לבני נוער בסיכון חיוניות להקניית כישורי חיים ולהגדלת הסיכויים 

להצלחת תכניות אלו הוא כוללניות, כלומר שילוב של מגוון  . המפתחוההזדמנויות לשילוב מיטבי בתעסוקה

לשפר את המעבר מלימודים בטווח הארוך תכניות אלה נועדו  רכיבים ומתן מענה עוטף לצרכים שונים.

ולספק להם כלים  הזדמנויות טובות יותר לכניסה לעולם העבודהבסיכון  בני נוערליצור ל ,תעסוקהל

ם להשלים בתקופת הבגרות הצעירה )לימודים אקדמיים או מקצועיים, המשימות שעליהלהתמודדות עם 

  .השתלבות בתעסוקה, מציאת זוגיות ועוד(

הרווחה והשירותים החברתיים, העבודה, , בהפעלת השירות לשיקום נוער במשרד הבית של סוזן"מית"ר "

על רצף  18-15בני מיועד לה שיקומית-אוריינטציה טיפוליתעם מפעל תעסוקה מדובר ב זה. מסוגמענה הוא 

המתאפיינים בנשירה סמויה וכלה בבני נוער שאינם משולבים במסגרת  תיכון )החל בתלמידי הניתוק

, ספק לבני הנוער אפשרות לעבודה בשכרל מסגרת קצרת טווח שנועדה "מית"ר הבית של סוזן" הואכלשהי(. 

לכל אחד מבני הנוער נבנית תכנית מקצועי ו-באמצעות צוות רב תמופעל המסגרת .כאמצעי לשיקומם

 נוי מוצרי ריםמייצבמפעל  אישית לקראת השתלבותם מחדש במערכות נורמטיביות בקהילה. התעסוק

בני הנוער משתלבים במגוון מחלקות, שכל אחת מהן עוסקת בתחום אמנות אחר, . ומשווקים אותם מנותוא

אמנים ובעלי מלאכה, את רזי המקצוע. לבד ממקצוע, למשל זכוכית או חרוזים, ובהן הם לומדים, באמצעות 

 מוקנים לבני הנוער גם כישורי חיים, מיומנויות רכות של עולם העבודה וחשיבה עסקית.

. מאז הקמתו עבדו נוער בני 50-כובכל שנה משתתפים בו  2002-הבית של סוזן" הוקם בירושלים במית"ר "

 נוספת באילת, אך היא לא נכללה במסגרת המחקר. הוקמה מסגרת 2014בני נוער. בשנת  500-בו כ

 תיאור המחקר. 2

 :מחקרעיקריות לת ומטרשתי 

מוצלחות להכנת בני נוער וצעירים בסיכון  מאפייניהן של תכניות על העולםן מהמחקר  ספרותללמוד מ .1

 1.לעולם העבודה

הבית של מית"ר "מצב בוגרי ללמוד מאחת התכניות הייחודיות הפועלות בישראל באמצעות בחינת  .2

 מספר שנים לאחר סיום המסגרת. ,סוזן"

 . ההנהוג ב מודל העבודה וִשכפול התכניתת בסיס להמשך שיפור הפעללשמש  המחקר נועד

הבית של סוזן" שסיימו את השתתפותם במסגרת מית"ר בוגרי "כל כללה את המתוכננת  הסקראוכלוסיית 

בוגרים עמדו  90-הבית של סוזן", כמית"ר צוות " להערכת. הסקרעד חמש שנים ממועד ביצוע  שלוש

ליצור עמם קשר  והצליח אנשי הצוותבוגרים, ש 47בקריטריון זה. לצוות המחקר הועברו פרטי התקשרות של 

                                                   
-ג'וינט-סקירת הספרות פורסמה גם במסמך נפרד במהדורה מקוונת והיא זמינה לקריאה באתר של מכון מאיירס 1
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בעת ביצוע הסקר התברר  היענות(. 83%בוגרים ) 39את הסכמתם להשתתף במחקר. מתוכם רואיינו  ווקיבל

שרק כמחצית מן המרואיינים עמדו בקריטריון שנקבע, והשתתפותם ב"מית"ר הבית של סוזן" אכן הסתיימה 

 הקשה על קבלת מידע בתחומי חיים, שנדרש פרק זמן ארוך יותר לפתחם.זה דבר  לפני שלוש שנים ויותר.

מאפייניהם  בטלפון. השאלון כלל מידע עלך שנערבאמצעות ריאיון  2016מאי -בחודשים מארס המידע נאסף

שביעות הרצון שלהם על בית של סוזן", מית"ר ההאישיים והמשפחתיים של הבוגרים, על דפוסי עבודתם ב"

במגוון בהווה  םמצב המסגרת, על החודשים הראשונים לאחר סיום המסגרת, עלן ותפיסת התרומות מ

 העתיד.ן כיום ועל ציפיותיהם מתחומי חיים, על הקשיים שעמם הם מתמודדים 

 ממצאים עיקריים .3

 תובנות עיקריות מסקירת הספרות:

  לעולם העבודה צריכה להתחיל כבר בבית הספר התיכון, שבו רוכשים  בסיכון צעיריםבני נוער והכנת

התלמידים כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת ומיומנויות רכות של עולם העבודה. 

 בית הספר גם היכולת לספק לתלמידיו הזדמנות ללמידה מעשית, למשל באמצעות חניכּות.ל

  בפרט בין מערכת הוא חיוני נותקיםבני נוער מפעולה בין מגוון המערכות האמונות על טיפול בהשיתוף ,

 החינוך לעולם העבודה.

 ;שיתוף פעולה בין  מספר מאפיינים מייחדים תכניות מוצלחות להכנה לעולם העבודה: כוללניות

מערכות; ליווי ארוך טווח; הענקת תעודה רשמית בסיום ההשתתפות; הגדרת אוכלוסיית היעד של 

התכנית ותפירת תכנית שתענה על צורכי המשתתפים, על תחומי העניין התעסוקתיים שלהם ועל 

ק המקומי הקניית כישורי חיים ומיומנויות רכות; התאמת תוכני ההכשרה לצורכי השום; הכישורי

; הצעת עבודה בשכר ותמריצים כספיים; שימוש בגישות התפתחותיות ולהזדמנויות הקיימות בו;

 תכניות בתנאי פנימייה המתמקדות בחינוך משקם, בהתנסות בעבודה ובחונכות של מבוגרים.

 עדר משאבים ליישוג משתתפים ימספר גורמים מעכבים את הצלחת התכניות להשיג את מטרותיהן: ה

ממדיות או קצרות טווח או תכניות המתמקדות בצורכי -מירת מחויבותם לאורך זמן; תכניות חדולש

עדר הכשרה של הצוותים המפעילים ותחלופה גבוהה שלהם; י; היהםהמשתתפים במקום בכוחות

 חוסר תשומת לב למתן מענים שיקלו את ההשתתפות, למשל אמצעי תחבורה ואפשרויות לטיפול בילד.

 בוגרים:היים מסקר ממצאים עיקר

 מאפיינים אישיים

 54% משתייכים למגזר היהודי 97%-ו הבוגרים הם גבריםן מ 

 21.2הוא  הםממוצע הגיל של; 25-19 ואההסקר בעת ביצוע  טווח הגיל של הבוגרים  

 44% הם עולים או בני עולים 

 87% רווקים 

 64% יהודים לעומת אחוז גבוה הרבה יותר  –חיים במשק בית לא משפחתי  28%-גרים בבית הוריהם ו

 .בלבד מתגוררים במשק בית לא משפחתי( 6%) 24-18בני 
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 67% הבוגרים מסורתיים או דתייםן מ. 

 בית של סוזן" ותרומת המסגרת מית"ר ההשתתפות ב"הדפוסי 

 הוא הגיל השכיח לעזיבה 18הוא שנה וחצי וגיל  מסגרתב משך השהייה הממוצע 

 בתי ספר אינטרניים או  שונות במסגרות לימוד הבוגרים למדון מ 87% מסגרתבעת שהיו ב(

 .נוסףעבדו במקום עבודה  18%-ו אקסטרניים, תכנית היל"ה וכדומה(

 61% ולא התנסו במלאכות שונות מסגרתעבדו במחלקה אחת לאורך תקופת עבודתם ב 

 מסגרתהבוגרים הביעו שביעות רצון גבוהה מהיבטים שונים של השתתפותם ב 

 של רכישת מיומנויות עבודה, חיזוק השאיפה להתקדם בחיים  הבוגרים דיווחו שנתרמו בעיקר בתחום

מיומנויות ניהול כספים, ידע : תרומה מעטה היובהם  הושיפור בתחושת המסוגלות. תחומים שדווח

  בתחום העסקי, מידע על זכויות והכנה לקראת הגיוס לצבא.

 67% מרביתם עד היוםמסגרתבהשתתפותם הבוגרים נשארו בקשר עם אנשי הצוות לאחר סיום ן מ ,.   

 "ר הבית של סוזן"מית"ב ההשתתפות קשיים שעמם התמודדו בשנה הראשונה לאחר סיום
  .מדיווח הבוגרים עולה עזיבת מסגרת ויציאה לדרך חדשה מלוות לרוב בקשיים ובתקופת הסתגלות

. "ר הבית של סוזן"מית" מהם התמודדו עם שלושה קשיים לפחות בשנה שלאחר עזיבת כמחציתש

ליש דיווחו על קושי למצוא עבודה או להסתדר בעבודה חדשה ועל קושי להתמודד עם קשיים ש

 , על קשייםלמצוא מסגרת לימודים או להסתדר בההבוגרים דיווחו על קושי ן וכרבע מ, רגשיים

 ת הצורך.להתפרנס במידועל קושי  תדר עם המשפחהלהס, על קושי חברתיים

 שירות צבאי/לאומי
 77%  באוכלוסייה היהודית המשרתים דומה לאחוז , אחוז בשירות לאומי ואבצבא שירתו או משרתים

 .וקצת נמוך יותר לעומת בוגרי פנימיות הכללית

 שירתו  20%-שירותם ורכשו מקצוע במהלך  44%הבוגרים שירתו שירות משמעותי: ן אחוז לא מבוטל מ

הבוגרים בממוצע חוו קשיים במהלך שירותם הצבאי. הקשיים שדווחו ן מ 40%כמפקדים. עם זאת, 

 נוגעים בעיקר לבעיות משפחתיות, לבעיות כלכליות ולקושי להסתדר עם המפקדים או לציית לכללים.

 השכלה
  בגרות מלאה, זאת לעומת  בלבד תעודת 33%-ל –היא נקודת חולשה אצלם רמת ההשכלה של הבוגרים

 .בישראל 24-18יהודים בני הצעירים כלל הבקרב  63%

 69% –באחוז הגבוה של לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז  ,בין השאר ,קשיים אלה אפשר להסביר 

 .הבוגרים דיווחו על בעיה זון מ

  ם מתכננים ציינו שה 47% –עם זאת, תכניותיהם לעתיד מצביעות על חשיבות ההשכלה בעיניהם

  .צופים שבתוך חמש שנים תהיה להם תעודת בגרות 62%-להשתלב בלימודים בשנה הקרובה ו
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 תעסוקה 
 " עבדו בשכר בחודש מרביתם  –הבית של סוזן" מית"ר תעסוקה היא נקודת חוזק בולטת של בוגרי

חודשים(.  11.3)ממוצע ותק בעבודה הוא  יציבה( ו85%בעבודה קבועה )והיו מועסקים ( 66%) האחרון

צעירים כלל ה( בקרב הבוגרים גבוה לעומת אחוז זה בקרב בצבא אחוז העובדים )כולל משרתים

 .67%לעומת  98% – בישראל 24-18 יהודים בניה

 הבוגרים רכשו או רוכשים מקצוע במסגרת פורמלית כלשהין מ 60%-כ 

  מכירות ושירותיםכבני גילם, הם משולבים בעיקר בתחום 

 או תשלום  ביטוח מנהלים ,קרן פנסיה, קופת גמל מקבלים ממקום עבודתםהבוגרים אינם ן מ 40%-כ

חופשה שנתית בתשלום. זאת אף כי הטבות אלה מעוגנות  מקבליםאינם  םעבור ימי מחלה ומחצית

. ההטבות הללואת דיווחו שהם אינם יודעים אם הם מקבלים הבוגרים ן מ 11%-23%בחוק. כמו כן, 

הבית מית"ר "ש , כאמור,הבוגרים גם חשו של ידע על הזכויות המגיעות להם ועל דרכי מימושן,בנושא 

חוסר ידיעה בנוגע לזכויות הוא מאפיין של צעירים בכלל, אולם  .לא תרם להם מספיק "של סוזן

אותם יכולים צעירים המתמודדים עם קשיים כלכליים או שאין להם משפחה לתמוך בהם ולהדריך 

 להיפגע מכך ביתר שאת.

 קשיים כלכליים
  הבוגרים ן מ 30%-יותר מגובה השכר הדומה לשכר המינימום או גבוה ממנו, ולמרות אחוז המועסקים

 התמודדו בעבר עם קשיים כלכליים. הרוב המכריע אינם מקבלים עזרה ציבוריתאו מתמודדים כיום 

 .(95%) המשפחהן או עזרה קבועה מ (90%)

  ביטוי להתמודדות הממושכת עם קשיים כלכליים הוא האחוז הגבוה יותר של הבוגרים שחוששים

  .בישראל 24-20יהודים בני כלל הצעירים הבקרב  6%לעומת  12% –לאבד את עבודתם 

 מצב רגשי

 פי שניים לכל הפחות(  "הבית של סוזןמית"ר ", אחוז גבוה הרבה יותר מבוגרי בני גילם צעירים לעומת(

 .דאגות שמפריעות לישון, חוסר מרץ ותחושת בדידות דיווחו על מצבי לחץ, דיכאון,

  דיווחו על קושי להתמודד עם  המסגרתבניגוד ליתר המצבים הרגשיים, אחוז נמוך יחסית מבוגרי

 .על אף הקשיים הרבים חוסן גבוהממצא המצביע על  – בעיות

  שלהם, למשל בתחום התעסוקה והשירות הצבאי בתפקוד הגבוהגם חוסנם בא לביטוי  

 ובלתי שירותים( אנשי מקצוע ו)ליים איכולת שלהם להיעזר בגורמים פורמהן חוסנם נובע אף מ

 .הליים כמו חברים ובני משפחאפורמ

 כיווני פעולה .4

מספרות המחקר מן העולם על תכניות הכנה לעולם העבודה ומאחת התכניות ללמוד מחקר זה נועד 

בסיס להמשך במגוון תחומי חיים, כ על מצב בוגריו - "מית"ר הבית של סוזן" -הייחודיות הפועלות בישראל 

. למידת תוצאות ההתערבות נועדה גם לתרום ההנהוג ב מודל העבודה וִשכפול המסגרת תשיפור הפעל

. אמנם מערך מיטבי לחיים בוגרים ועצמאיים באופןתה של המסגרת להכין את החניכים יכולחיזוק ל
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, אך ממצאי הסקר מסגרתהמחקר אינו מאפשר לקשור ישירות בין מצב הבוגרים ובין תוצאות ההתערבות ב

מאפשרים לספק תמונה רחבה של מצבם ולהצביע על נקודות חוזק של המסגרת ועל תחומים שיש לחזק 

 מידע זה יכול לסייע רבות לפיתוח מדיניות ולתכנון התערבות בתחום של הכנה לעולם העבודה.ולשפר. 

מספר כיווני פעולה לשיפור  על עוצביהוסקירת הספרות על תכניות הכנה לעולם העבודה  קרסהממצאי 

והן בית של סוזן" מית"ר הההתערבות ב" פיתוחהמשך נוגעות הן להמלצות אלו  תוצאות ההתערבות.

 .לעולם העבודהבמעבר  מנגנונים שיתמכוהמשך פיתוח ל

 בית של סוזן"מית"ר ההמשך פיתוח ההתערבות ב"א. 

 נראה שההתנסות בעבודה סייעה לבוגרי "מית"ר הבית של סוזן" להשתלב  - השכלה רכישת עידוד

הם עלולה להקשות על השתלבותם בעבודות בעלות שלהנמוכה מת ההשכלה רבמקומות עבודה, אך 

המשתתפים מוצע לבחון דרכים לספק לבני הנוער אופק תעסוקתי בטווח הבינוני והארוך. על כן 

, את המשאבים הנדרשים להם, כמו עידודם להגיע באופן סדיר לבית הספרב"מית"ר הבית של סוזן" 

 .וכן להשתלב בעתיד בלימודים גבוהיםולהשלים את השכלתם  השכלה מקצועית איכותית לרכוש

 הזדמנות להתנסות ביזמות עסקית, הבית של סוזן" מבקש לספק לבני הנוער מית"ר " - קידום יזמות

הפעולות הנעשות בתחום היזמות  הרחבתאולם נמצא שהבוגרים נתרמו במידה מועטה בנושא זה. 

עשויים  אסטרטגיות לשילוב הקניית ידע בתחום העסקי עם התנסות מעשית בפיתוח יזמות אימוץו

 .לסייע לקידום תחום זה

 הצבא יכול לשמש פלטפורמה לרכישת מקצוע ומיומנויות אחרות  - שיפור ההכנה לגיוס לצבא

הנדרשות לצעירים. כדי לממש את הפוטנציאל שיש לצבא בהכנת בני הנוער לחיים בוגרים יש להכין 

אותם להשתלבות מיטבית בו. הכנה טובה יכולה להפחית קשיים בעת השירות ולהגדיל את 

  הפוטנציאל הגלום בשירות לטובת הבוגרים.

 ן רבים מ - הגברת המודעות של הבוגרים לזכויות ולתנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי חוק

הבוגרים אינם מקבלים במקום עבודתם תנאים סוציאליים וחלקם אינם יודעים או זוכרים אם הם 

תנאים אלה. החשיבות הרבה של מימוש הזכויות המוקנות על פי חוק מחייבת שימת דגש על מקבלים 

 פור הנושא.   שי

 "על מאפייני בני איסוף מידע שוטף  - בית של סוזן"מית"ר ההכללת רכיב של איסוף מידע שוטף ב

מעודדים  בפועל העבודה את המנחים העקרונות על יישומילצד מידע  הנוער, צורכיהם וכוחותיהם

  המסגרת.שיפור של תהליכים ופרקטיקות המבוצעים ברמת וקבלת החלטות על בסיס מידע 

 הבוגרים בשנה עמם הקשיים הרבים שהתמודדו  - חשיבה על המשך התמיכה לאחר סיום המסגרת

בית של סוזן" מצביעים על הצורך להציע לבוגרים מית"ר ה"ב השתתפותם הראשונה לאחר סיום

 , ואם אפשר גם בטווח ארוך קצת יותר.תכנית ליווי שתתמוך בצעדיהם הראשונים מחוץ למסגרת

  אמנם נושא זה לא נבחן במסגרת המחקר אך מפאת חשיבותו לאיכות ההפעלה  - מטרות ויעדיםהגדרת

של המסגרת מצאנו לנכון להמליץ על חידוד המטרות והיעדים של "מיתר הבית של סוזן". באמצעות 

 ההשתתפות במסגרת.ן מטרות נהירות גדל הסיכוי להשיג את התוצאות המצופות מ
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 העבודה לעולם במעבר שיתמכו מנגנונים פיתוח המשךב. 

 קידום השכלה השקעה בהון האנושי  - בפרט פורמלית השכלה ורכישת בכלל פיתוח ההון האנושי(

היא גורם מפתח בהקלת המעבר לעולם העבודה ובהצבת בני אקדמית ומקצועית ופיתוח מיומנויות( 

ולפתח מדיניות ודרכי  יש לתת את הדעת לנושא זה ברמה המערכתיתעל כן הנוער במסלול קריירה. 

בין השאר, ניתן לשקול את הרחבת המענים בתחום ההשכלה וההכשרה  פעולה לקידום הנושא.

וכן יצירת שיתוף פעולה עם גורמים בצבא או עם גופים המפעילים תכניות  25המקצועית עד גיל 

 לחיילים משוחררים בתחום השלמת השכלה.

 החלטות מוטעות לעתים מקבלים  ר, במיוחד מעוטי יכולת,בני נוע - שיפור הגישה למידע על קריירה

הנחיה וייעוץ בנוגע על כן חשוב לספק להם ומשתלבים בקורסים במקצועות שהדרישה להם נמוכה. 

 .תהליך קבלת ההחלטותולסייע להם בלקריירה 

 לאנשי חינוך ולמעסיקים תתפיסת תקופת המעבר כרצף מסייע - בניית שיתוף פעולה בין מערכות 

לארגן כדי לשפר את הקשרים בין המערכות יש  להשיג את מטרתם להכין את התלמידים לתעסוקה.

. כמו כן, מומלץ שצוותי החינוך העבודה ולמסד אותה מותהספר למקו תיאת השותפות בין ב

שתסייע לבני הנוער להפיק את מרב התועלת מתקופת התנסותם  תכנית לימודיםוהמעסיקים יבנו יחד 

 בעבודה )אם במסגרת חניכות ואם במסגרת אחרת של שילוב בתעסוקה(. 
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 תודה דברי

 אנשים שעזרו בביצוע המחקר.החובה נעימה היא להודות לכל 

השתתף במחקר הבית של סוזן" על הסכמתם למית"ר לבוגרי "בראש ובראשונה ברצוננו להודות מקרב לב 

  .בחייהם, במחשבותיהם ובתחושותיהםועל ששיתפו אותנו בכנות וברצינות 

הכוח אל הפועל ן הבית של סוזן", שסייע להוציא את המחקר ממית"ר לאביטל גואל, מנהל " תודה מיוחדת

 והיה קשוב לכל צרכינו.

ממונה על תחום ההמחקר: לד"ר יוסף אהרונוב,  עת ביצועתודה חמה לחברי ועדת ההיגוי אשר ליוו אותנו ב

ליחיאלה ארבל, ; הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה, משרד בלמחקר, תכנון והכשרה באגף  המחקר

ארצית המפקחת הלאפרת לינקובסקי,  ;שירותי תקוןנוער, צעירים ואגף לב מנהלת השירות לשיקום נוער

בשירות לשיקום  רושלים והדרוםי מחוזמפקח ני קרוס כהן, למו ;על שירותי טיפול בשירות לשיקום נוער

מנהלת השקעות עסקיות לג'קי גורן, תעסוקה בשירות לשיקום נוער; הלמיכל אבס, ראש תחום  ;נוער

 .IVNמנהלת תחום הערכה ומדידה בחברת ; למיכל וולפסון, IVNחברתיות בחברת 

תודה רבה  :סייעו בשלבים השונים של המחקרברוקדייל, אשר -ג'וינט-מאיירסמכון נו ביתודות לעמית

לצוות  התוד; על ליווי המחקר ועל הערותיה החשובות ,למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

אנו . יחאעפרה כו ולמראיינת לרכז מרק מלקוביץ ,תמיר-חן צוק ,עבודת השדה, ובמיוחד למנהלת היחידה

 הבאתו לדפוס.הפקת הדוח ועל עריכת הלשון וללסלי קליינמן על רויטל אביב מתוק מודים גם ל
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 יהודים הצעירים כלל ה: דפוסי שירות, בוגרי "מית"ר הבית של סוזן" לעומת 7תרשים 
 27  בישראל 24-20בני                   

: קשיים במהלך השירות הצבאי, בוגרי "מית"ר הבית של סוזן" לעומת צעירים יהודים 8תרשים 
 28  שנות לימוד או פחות 12עובדים בעלי 

 29 : השכלה, לפי מגדר 9תרשים 

 29 : השתלבות בקורסי מקצוע, לפי מגדר10תרשים 

 יהודים הצעירים כלל ה: קשיים רגשיים, בוגרי "מית"ר הבית של סוזן" לעומת 11תרשים 
 35  בישראל 24-20בני                    

 36 : קשר עם גורמי טיפול 12תרשים 

 37 : קשיים עיקריים שעמם הבוגרים מתמודדים היום 13תרשים 

 38 : תמונת עתיד 14תרשים 
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 מבוא. 1

 תכניות הכנה לעולם העבודה לבני נוער בסיכון חיוניות להקניית כישורי חיים ולהגדלת הסיכויים

המפתח להצלחת תכניות אלו הוא כוללניות, כלומר שילוב של מגוון  .תעסוקהלשילוב מיטבי בהזדמנויות הו

צעירים הנועדו לשפר בטווח הארוך את השתלבות גם תכניות השונים. רכיבים ומתן מענה עוטף לצרכים 

בני וליצור ל תעסוקהמבקשות לשפר את המעבר מלימודים ל , וביניהן ישראל,מדינות רבותבתעסוקה. 

לאבטלה ולחוסר יציבות זאת מאחר שהזדמנויות לכניסה לעולם העבודה.  פגיעים שבהם,ל, בפרט הנוער

ועל היציבות  פשיעההעל שיעורי  ,תחושת הרווחה האנושי, על הבריאות, על כלכלית השלכות על ההון

, אתגרים לא מעטים עומדים בפני השגת מטרות אלהעם זאת,  (.Kluve et al., 2014) פוליטית-החברתית

בעבודות  ותבלכניסה לשוק העבודה, להשתל המיומנויות הנדרשותאת  לבני הנוערלספק  למשל האתגר

   (.Quintini & Martin, 2014מסלול קריירה חיובי ) תרימכניסות ההולמות היטב את כישוריהם ולבח

באחוז  תמתאפיינ מועצמים כשמדובר בבני נוער בקצה רצף הסיכון והניתוק. אוכלוסייה זו אתגרים אלה

או חיים מיעוט, הגירה ת קבוצהשתייכות ל כדוגמת, סיכון מגבירי דמוגרפיים-סוציו מאפייניםגבוה של 

בסיכוי גבוה יותר לאבטלה, בסיכון מתאפיינים גם באחוז נשירה גבוה, הנקשר בני נוער . הורית-חדבמשפחה 

 ,Plankת לחוק )ומנוגד להתנהגויותלבעיות בריאות ו ,ייעות בתמיכה כלכליתתלהס ,לחיים מתחת לקו העוני

DeLuca & Estaction, 2008.)  ללא תעודת גמר ת בית הספר או סיימו א ממערכת החינוךבני נוער אשר נשרו

שמעסיקים הם חסרים את המיומנויות הבסיסיות שאו בגרות, נתקלים בקשיים רבים בשוק העבודה, מאחר 

  .(2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן) דורשים מעובדיהם

על רצף  18-15בני מיועד לה שיקומית-אוריינטציה טיפוליתעם הבית של סוזן" הוא מפעל תעסוקה מית"ר "

)החל בתלמידי תיכון המתאפיינים בנשירה סמויה וכלה בבני נוער שאינם משולבים במסגרת  הניתוק

לעבודה  הזדמנותלבני הנוער לספק  שנועדה מקצועי,-, בהפעלת צוות רבכלשהי(. מדובר במסגרת קצרת טווח

 הם בהןש, מחלקות במגוון יםתנסמ הנוער בני. ומשווקים אותם מנותוא נוי מוצרי ריםמייצבמפעל  .בשכר

 כישורי חיים ומיומנויות רכות של עולם העבודה.  וקנים לבני הנוערלבד ממקצוע, מ .המקצוע רזי את לומדים

נוער, צעירים להפועל באגף  ,נוער לשיקום שירותשמפעיל ה הבית של סוזן" הוא אחת המסגרותמית"ר "

. השירות לשיקום נוער )להלן, משרד הרווחה( והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, במשרד  ושירותי תקון

 בקצה הנמצאים נוער לבני יומיות וחינוכיות שיקומיות, טיפוליות מסגרות של הפעלה ועל הקמה על מופקד

, מסגרות סוגיהשירות מפעיל שלושה  ,בית של סוזן"המית"ר " לענוסף . בישראל חינוכי-הטיפולי הרצף

 צורכיהם את לספק ינן מסוגלותא תוהפורמלי החינוך תושמערכ נוער לבני בקהילה ביטחון רשת המשמשות

 :ממדיים-הרב

 החינוך במערכת להשתלב התקשו או שנשרו, 18-13 לבני חינוכית-שיקומית-טיפולית : מסגרתמפתן 

 . החינוך למשרדלמשרד הרווחה ו משותף המפתן על הפיקוח. האלטרנטיבית או הרגילה

 למענים הזקוקים מנותקים מטפל בבני נוער, ה18-12 בניל תחומי-רב תומך יום מרכז: מית"ר 

 . למנוע את נשירתם מבית הספר כדי ולתמיכה לליווי הזקוקים , אוביותר בסיסיים

 בכלים שימוש תוך, הערב עד הפעילות שעות את כההמארי מפתן של מסגרת: מפתן משולב מית"ר 

 .ר"במית הקיימים
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אגף למחקר, תכנון והכשרה והאגף לנוער, הברוקדייל, לבקשת -ג'וינט-ערך מכון מאיירס 2012-2011בשנת 

 מחקר על המאפיינים והצרכים של בני הנוער במפתנים ובמית"ריםבמשרד הרווחה, צעירים ושירותי תקון 

מית"ר "בוגרי בקרב סקר לערוך התבקש המכון כעת  .(2013טינוב, קונסטנוסטרבצ'ינסקי, בן סימון -כאהן)

, זאת כבסיס ללמידת תוצאות ההתערבות חומי חייםם במגוון תעל מצבבמטרה לספק מידע , הבית של סוזן"

במסגרת המחקר התבקש המכון לערוך גם סקירה של הספרות . הכנת הבוגרים לחיים עצמאייםולשיפור 

  לפיתוח מדיניות ושירותים מבוססי מידע. הכנה לעולם העבודה, זאת כבסיסמן העולם על תכניות 

המחקר מבקש לתרום לגוף הידע המתפתח בתחום מענים באמצעות עריכת סקר הבוגרים וסקירת הספרות 

אטרקטיביים ומצליחים בקהילה, המיועדים לבני נוער מנותקים ואשר כוללים רכיב של הכנה לעולם 

-כאהןבן סימון ו סיקרון,-אזן; ו2012סטרבצ'ינסקי, -כאהןבן סימון, ו סיקרון,-ואזן, העבודה )ראו, למשל

מודל  (. באופן ספציפי, המחקר נועד לשמש בסיס להמשך שיפור הפעלתו וִשכפול2011סטרבצ'ינסקי, 

 העבודה הנהוג ב"מית"ר הבית של סוזן".

 הבית של סוזן"מית"ר רקע על "

עם בעלה אייל את שהגתה של סוזן קפלנסקי, לזכרה  2002הבית של סוזן" הוקם בירושלים בשנת מית"ר "

. התפיסה שעמדה לנגד עיניהם הרעיון להקים מרכז אמנות שישמש מקום מפגש לבני נוער החיים ברחוב

ש בראמופנים " הבית של סוזןמית"ר אל " .בני הנוער שאמנות יכולה להיות כלי עזר בשיקום הייתה

שירותי  . ההפניה נעשית מטעםאינם משולבים במסגרת כלשהי )לימודים או עבודה(שבני נוער ובראשונה 

אישית  התעסוקלכל אחד מבני הנוער נבנית תכנית . ביתיות-רווחה, היחידה לקידום נוער ומסגרות חוץה

שלל מחלקות, שכל אחת מהן עוסקת בתחום במשתלבים בני הנוער יומית. -שעל פיה מתבצעת העבודה היום

. את רזי המקצוע ,באמצעות אמנים ובעלי מלאכה ,הם לומדים ןחרוזים, ובהאו  זכוכיתאמנות אחר, למשל 

כל  .חשיבה עסקיתומיומנויות רכות של עולם העבודה כישורי חיים, לבד ממקצוע, מוקנים לבני הנוער גם 

, תוך עצמית ואמונה ביכולתם לבנות לעצמם עתיד טוב יותר אלה במטרה להעצימם ולפתח בהם מסוגלות

בנות  העבודה נחלקת לשתי משמרות כלים להשתלבות מיטבית בעולם העבודה.תנסות מעשית ורכישת ה

. העבודה 20:00-15:00 בשעות ,ומשמרת ערב ,14:00-9:00 בשעות ,: משמרת בוקרחמש שעות כל אחת

  .שכר תמורתמתבצעת בית של סוזן" מית"ר הב"

, קהילות יהודיות ופדרציות יהודיות הרשות המקומיתממומן בידי משרד הרווחה,  "הבית של סוזןמית"ר "

 ו, ומאז הקמתנוער בני 50-כבו משתתפים בכל שנה  וכן מהכנסות ממכירת חפצי האמנות שיוצרים בני הנוער.

 .בני נוער 25-כ בה משולבים, שמסגרת נוספתבעיר אילת הוקמה לפני כשנה וחצי  .בני נוער 500-עבדו בו כ

ועתידו היה מעורפל. השירות לשיקום " הבית של סוזןמית"ר "לערך פקד משבר תקציבי את  2005בשנת 

לקח אותו תחת חסותו. בהמשך לצורכי האוכלוסייה שבטיפולו,  בואת האפשרויות הגלומות ראה ש ,נוער

 בהיבט "הבית של סוזןמית"ר "לסייע וללוות את  IVN (Israel Venture Network)התגייסה גם קבוצת 

כמו כן, נפתח מרכז מבקרים שמסייע בקידום המכירות ומאפשר לבני . באמצעות מנטורים עסקיים, עסקיה

 הנוער להתנסות בשיווק ובמכירות. 

שו ביק, והוא אף מתפתח לערים נוספות נראית מובטחת ובעת שיציבותו ,לאחר יותר מעשור להקמתו

על לחשיבה  , כבסיס"בית של סוזןמית"ר ה"את מודל ההתערבות המופעל בלבחון  בשירות לשיקום נוער
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רק  בחןהמחקר  כמודל עבודה ייחודי עם נוער במצבי ניתוק, אשר שם דגש על הכנה לעולם העבודה. והפצת

ואין עדיין בוגרים מסגרת הפועלת באילת נמצאת בראשית דרכה , מאחר שהבירושליםהפועלת מסגרת את ה

 .שאפשר לראיין

 מבנה הדוח

 הכנהעל תכניות מן העולם ( מוצגת סקירת הספרות 2הדוח מחולק לשני חלקים: בחלקו הראשון )פרק 

מית"ר הבית של  בוגריבקרב סקר המוצג ( 3)פרק לעולם העבודה לבני נוער וצעירים בסיכון; בחלקו השני 

מאפיינים חלקים עיקריים:  הנחלק לארבעו. פרק הממצאים ממצאיולאחריו  מערך המחקרבתחילה  - סוזן"

; התקופה הראשונה לאחר סיום המסגרת; מסגרת; התקופה שבה עבדו בםבוגריהשל  אישיים ומשפחתיים

  ומציע כיווני פעולה לעתיד. הסקירה והסקר מסכם את ממצאי 4תפקוד בהווה במגוון תחומי חיים. פרק 

 –: מדיניות ותכניות לבני נוער וצעירים בסיכון מעבר לעולם העבודה. 2

 2סקירת ספרות

 מבוא 2.1

מיליארד בני נוער וצעירים  1.2-(, כInternational Labour Organization, 2014לאומי )-לפי ארגון העבודה הבין

ער וצעירים מיליון מהם מחפשים עבודה. שנתון גדול כל כך של בני נו 75-( חיים כיום בעולם, וקרוב ל24-15)

הוא הזדמנות לצמיחה, אך גם יכול להפוך למקור של חוסר יציבות אם קשיי התעסוקה שלהם לא יטופלו 

, אך היו לו 2008-ביעילות. אחוז הלא מועסקים בקרב בני הנוער והצעירים עלה בעקבות המשבר הכלכלי ב

(. לצעירים Kluve et al., 2014)גם השלכות אחרות כמו עלייה באחוז המועסקים בעבודות זמניות וחלקיות 

סיכוי של פי שלושה להיות מובטלים בהשוואה למבוגרים וסיכוי גבוה יותר לעבוד בעבודות לא פורמליות 

(. מצב זה עוד עלול Tripney et al., 2013ובעבודות שאינן מציעות ביטחון כלכלי, הכשרה ותנאים סוציאליים )

וסביבתיים, דוגמת גלובליזציה והגירה, וההתקדמות המואצת במדע להחריף בשל שינויים חברתיים 

ובטכנולוגיה. השינויים במבנה שוק העבודה פוגעים במיוחד בצעירים עם השכלה נמוכה: בעקבותיהם 

 ,Treskonהורחבו ההזדמנויות לבעלי כישורים גבוהים בעוד שהדרישה לעובדי צווארון כחול הצטמצמה )

את החינוך לקריירה של בני הנוער לסוגיה חברתית חשובה, שמחייבת התייחסות (. כל אלה הופכים 2016

 גם לצרכים חברתיים עתידיים. 

לאבטלה ולחוסר יציבות כלכלית השלכות על ההון האנושי, על הבריאות, על תחושת הרווחה, על כאמור, 

הדרכים היעילות ביותר פוליטית, ולכן חשוב לחקור ולבחון את -שיעורי הפשיעה ועל היציבות החברתית

(. מדינות רבות, וביניהן ישראל, Kluve et al., 2014לשפר את מצב התעסוקה של בני הנוער והצעירים )

מבקשות לשפר את המעבר מלימודים לתעסוקה וליצור לבני הנוער ולצעירים הזדמנויות טובות יותר 

השגת מטרות אלה, למשל האתגר לספק לכניסה לעולם העבודה. עם זאת, אתגרים לא מעטים עומדים בפני 

לבני הנוער ולצעירים את הכישורים הנדרשים לכניסה לשוק העבודה, להשתלב בעבודות מכניסות ההולמות 

קובעי מדיניות ואנשי מקצוע (. Quintini, & Martin, 2014היטב את כישוריהם ולבחור מסלול קריירה חיובי )

                                                   
-ג'וינט-במהדורה מקוונת והיא זמינה לקריאה באתר של מכון מאיירס סקירת הספרות פורסמה גם במסמך נפרד 2

  http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156ברוקדייל 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156
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בקשים תשובות לאתגר של תעסוקת צעירים ותרים אחר רעיונות העובדים עם בני נוער וצעירים בסיכון מ

 וראיות ל"מה עובד" ולמה. 

מידע על התערבויות לבני נוער ולצעירים בסיכון סקירה זו נועדה לספק לקובעי המדיניות ולאנשי המקצוע 

מעבר ת הא, מידע שיקל עליהם לשקול מענים שיסייעו לאוכלוסייה זו לצלוח ההכנה לעולם העבודהבתחום 

והיוותה בעצם עדכון של סקירת ספרות  2016אפריל -הסקירה נערכה בחודשים מארס. לעולם העבודה

הסקירה מתבססת על ספרות (. 2009סטרבצ'ינסקי ויורוביץ, -קודמת שנערכה במכון ברוקדייל )כאהן

הכנה ב תומכיםם העל שנערכו בנוגע למנגנוני-המחקר מן העולם, ובפרט על סקירות מקיפות ועל ניתוחי

בני נוער וצעירים ולמאפייניהן של תכניות הכנה לעולם העבודה ולתכניות תעסוקה  שללעולם העבודה 

סקירה זו נפתחת בתיאור החסמים העומדים בפני בני נוער וצעירים בסיכון בכניסה לעולם מצליחות. 

, סוגים של המעבר לעולם העבודה העבודה, ולאחריה נסקרים מנגנוני תמיכה ברמת המדיניות בתחום

תכניות תעסוקה, מאפיינים של תכניות מצליחות לבני נוער ולצעירים בסיכון, תרומתן למשתתפים וקשיי 

 יישום שיש לשקול בעת פיתוח תכניות. 

המקרים ן . בחלק מ24-15המחקרים והסקירות שעליהם נשענת סקירה זו נוגעים במרביתם לקבוצת הגיל 

 .  30תר ועוסק בצעירים עד גיל הטווח רחב יו

 ר מלימודים לעבודה הצלחת המעבחסמים ל 2.2

בין סדר יום של לימודים לסדר יום כיווני -פעמי וחד-חדהמושג "מעבר מלימודים לעבודה" מרמז על מעבר 

של עבודה, אולם בקרב בני הנוער והצעירים היום המעבר הזה מתמשך ורצוף שינויים. מקצת בני הנוער 

והצעירים לומדים ועובדים גם יחד, ומקצתם חוזרים ללימודים מלאים אחרי שעבדו זמן מה במשרה מלאה. 

בעים גם מחובת הגיוס לצבא. חוקרים משתמשים בישראל הנתק מלימודים לעבודה ודחיית המעבר נו

כדי לתאר את הקשיים שחווים צעירים במעבר מלימודים לעבודה. מושג זה מבטא  Flounderingבמושג 

פעילויות לא אפקטיביות במהלך תקופת המעבר כמו מעברים תכופים בין עבודות, תקופות ביניים של העדר 

שתלב בלימודים שאינם מובילים לעבודה טובה יותר. מעבר לא מסגרת לימודים או תעסוקה וניסיונות לה

 (.  Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014; Yates et al., 2010כלכלי נמוך )-יציב מאפיין במיוחד צעירים מרקע חברתי

המעבר מלימודים לעבודה הוא אחד השלבים המכריעים ביותר בקריירה, מאחר שבכוחו לקבוע תוצאות 

צלחה בקריירה בעתיד. אף שיש מי שיחשוב שעבודה באיכות נמוכה עדיפה על חוסר עבודה, תעסוקתיות וה

ההשלכות השליליות של תעסוקה לא איכותית דומות להשלכות של אבטלה במובן של רווחה אישית 

ותחושת סיפוק נמוכות יותר וריבוי מתחים בריאותיים ונפשיים. יתרה מכך, עבודה באיכות ירודה פוגעת 

הקריירה, באימוץ דפוסי התנהגות משפרי קריירה ובהצלחה בקריירה. מציאת עבודה ן עות הרצון מבשבי

איכותית חשובה במיוחד בתקופת המעבר מלימודים לעבודה, מאחר שעבודה מקצועית ראשונה עשויה 

 (.Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012לקבוע את עתידו התעסוקתי של הפרט )
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 בספרות מצוינים שלל קשיים המלווים בני נוער וצעירים בסיכון בתקופת המעבר: 

 חסמים של שוק העבודהא. 

 בהינתן השינויים הטכנולוגיים המהירים, ציבה נדירים היום יותר מאשר בעברמסלולי קריירה י ,

למדינות שינויים ארגוניים, השימוש בחוזי תעסוקה לא סטנדרטיים והעברת העבודות והתעשייה 

 (. Voulo, Mortimer & staff, 2014מתפתחות )

 חסמים מוסדייםב. 

  הבדלים בנורמות, בדרכי הקניית הידע, בסדר היום בין המוסד הלימודי למקום העבודה עשויים

להוביל לחוסר המשכיות בין העולמות ומקשים על מציאת דרך להפגיש בין שני סוגי ידע אלה 

(Akkerman & Bakker, 2012). 

 ( קשרים חלשים בין בתי הספר למעסיקיםVuolo, Mortimer, & Staff, 2014 .) 

  מחסור במידע על זמינות העבודות )היצע וביקוש( או על רמת השכר בהן וקושי בנגישות אליו. נטען

שתלמידים אינם ערוכים לקבל החלטה בנוגע למסלול לימודים בשל חוסר מידע או כלים להשיג את 

צעירים בתשע מדינות דיווחו תלמידים בכל המדינות שלא היה  8,000נערך בקרב המידע. בסקר ש

המשיבים ציינו ן מ 40%בידם מידע על זמינות העבודות או על רמת השכר במקצועות שבחרו ללמוד. 

שהם אינם מכירים את תנאי השוק ואת הדרישות אפילו בנוגע למקצועות מוכרים היטב כמו הוראה 

(. כלומר, במערכות החינוך לא מספקים את הידע ואת Mourshed, Farrell & Barton, 2012ורפואה )

 הכלים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בנוגע לכניסה לעולם העבודה.

  סיום בית ספר תיכון עם תעודה נמוכה בערכה מתעודת הבגרות, המאפיין לרוב נושרים או תלמידים

(. בישראל הקושי נובע Treskon, 2016סוקה )עם קשיים, מקשה על השתלבותם בלימודים ובתע

מהדגשת החשיבות שבהשגת תעודת בגרות, כאשר בפועל רק כמחצית התלמידים בכל שנתון מסיימים 

בהצלחה את בחינות הבגרות. גם בקרב בתי ספר מקצועיים הדגש הוא על לימודים עיוניים, בעוד 

 (. 2014מצומצם )נאון ועמיתים, ההכוונה התעסוקתית מועטה והיקף ההכשרות התעסוקתיות 

 חסמים אישייםג. 

  השכלה נמוכה והעדר מקצוע מפחיתים את הזדמנויות התעסוקה ומאפיינים במיוחד צעירים

"נקודת פריצה" לשוק העבודה, צעירים  ללא(. Kluve, 2014; Packard et al., 2012מוחלשים ופגיעים )

נס למעגל העבודה הולך ומצטמצם )נאון ועמיתים, מתקשים לרכוש ניסיון תעסוקתי וסיכוייהם להיכ

 (. Betcherman et al., 2007; ראו גם 2014

 מתן -רקע אתני, מצב משפחתי )אימהות צעירות( או מצב בריאות )מוגבלויות( עשויים להוביל לאי

 עקב אפליה ודעות קדומות של מעסיקים )נאון הזדמנויות לבני נוער וצעירים להוכיח עצמם בתעסוקה

 (.2014ועמיתים, 

  ,2014התמודדות עם קשיי תחבורה ועם הצורך למצוא סידור לילדים בשעות העבודה )נאון ועמיתים ;

Lippman et al., 2015; Treskon, 2016 ) 
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  מסוגלות תעסוקתית נמוכה היא חסם נוסף להשתלבות בתעסוקה. מסוגלות תעסוקתית מתייחסת

שימות הצפויות לו ועם ההשתלבות בעבודה, כמו גם עם למידת המוכנות של הפרט להתמודד עם המ

דברים לא צפויים הנגרמים עקב שינויים בעבודה ובתנאיה. מסוגלות עצמית נמוכה מקשה הן בשלבים 

ההתחלתיים של חיפוש עבודה והן בשלבים מאוחרים יותר של התאמות נדרשות כדי להסתגל לתנאים 

 (. Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012משתנים )

  בוגרי בתי ספר מקצועיים, שמגיעים בדרך כלל ממשפחות עולים ומרקע כלכלי נמוך, בעלי סבירות

 (.Packard et al., 2012גבוהה יותר לחפש יעדים השכלתיים קצרי טווח )

  צעירים בסיכון מתאפיינים באחוז נשירה גבוה. נשירה נקשרת בסיכוי גבוה יותר לאבטלה, לחיים

 ,Plankלהסתייעות בתמיכה כלכלית, לבעיות בריאות ולהתנהגויות מנוגדות לחוק ) מתחת לקו העוני,

DeLuca, & Estaction, 2008.)  בני נוער אשר נשרו מבית הספר או שסיימו אותו ללא תעודת גמר או

בגרות, נתקלים בקשיים רבים בשוק העבודה, מאחר שהם חסרים את המיומנויות הבסיסיות 

 (.2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןים )הנדרשות מצד המעסיק

  בני נוער מנותקים, בני נוער החיים במשפחות אומנה ובני נוער שהיו מעורבים בפלילים הם קבוצות

פגיעות במיוחד. בנו נוער אלה מתאפיינים בקשיים לימודיים, בהיסטוריה של בעיות בריאות הנפש 

, גורמי סיכון המקשים אף יותר על השבתם עדר עורף משפחתייושל שימוש בחומרים ממכרים ובה

ללימודים או לעבודה. קבוצה פגיעה נוספת היא הורים צעירים, שצריכים להתמודד עם דאגה למשפחה 

עדר משאבים לספק את צורכיהם ואת צורכי ילדיהם יולגידול הילדים, נוסף על הקשיים הרגילים. ה

 (.Treskon, 2016ורית במעגל העוני )ד-מציב את שני הדורות בסיכון ותורם להישארות רב

  מנגנוני הכנה לעולם העבודה 2.3

 מנגנוני תמיכה בהכנה לעולם העבודהא. 

ספרות המחקר מצביעה על מנגנוני תמיכה אחדים, שנועדו לסייע בהכנת בני נוער וצעירים בסיכון לעולם 

תכניות ומיזמים מצליחים ברחבי העבודה. המידע המובא להלן נשען בין השאר על ניתוח של יותר ממאה 

 Mourshed, Farrellהעולם, שהצביעה על מספר פרקטיקות מיטיבות לתמיכה בבני נוער ובצעירים בסיכון )

& Barton, 2012 :) 

 פיתוח מוסדות ותכניות חיוני ליצירת הזדמנויות, ובפרט להצעת קידום מדיניות בשוק העבודה .

(. Betcherman et al., 2007; Fujimoto, Fukuyama & Azami, 2015הזדמנות שנייה לאלה הזקוקים לה )

בתי ספר ציבוריים ותכניות חינוך חלופיות בכלל הם דוגמה למסגרות המבקשות לספק הזדמנות שנייה 

לבני נוער מתקשים ונושרים. עם זאת, לבתי ספר ציבוריים יש הגבלת גיל, משך הלימודים בהם הוא 

מון הוא בדרך כלל לפי בית ספר ולא לפי תלמיד ולכן לא מספק את הצרכים. לרוב עד ארבע שנים, והמי

מסגרות חינוך חלופיות יכולות לסייע בהפחתת חסמים להשתלבות מחודשת בבית הספר, באמצעות 

 (.Treskon, 2016גמישות בלוח הזמנים, למשל למידה בערב או למידה מקוונת, וגמישות בגיל הכניסה )

 באמצעות מערכת החינוך פיתוח ההון האנושי (Betcherman et al., 2007; Fujimoto, Fukuyama & 

Azami, 2015 השקעה בהון האנושי היא גורם מפתח בהקלת המעבר לעולם העבודה ובהצבת בני הנוער .)

( מצאו שעשר המיומנויות הנדרשות ביותר Packard et al., 2012במסלול קריירה. פאקרד ועמיתיה )
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העבודה הן: מיומנויות חברתיות, מיומנויות חשיבה גבוהות, שליטה עצמית, תפיסה  להצלחה בעולם

עצמית חיובית, תקשורת, עבודה קשה ועצמאות, מוטיבציה אישית, עבודה בצוות, אחריות וגישה 

 חיובית. כדי לפתח בבני הנוער מיומנויות אלה יש לספק להם את המשאבים המתאימים, וביניהם:

בית הספר בשל חשיבות סיום הלימודים עם תעודה. זה נעשה למשל באמצעות שיפור הנוכחות ב -

 (.Quintini, & Martin, 2014העלאת גיל חוק חינוך חובה )

השוויון בנגישות להשכלה. אין זה מספיק להגדיל את אחוז -שיפור איכות הלמידה וצמצום אי -

תלמידים לתפקד במקום התלמידים המסיימים, יש לשפר את תוצאות הלמידה ואת מסוגלות ה

ההישגים הנמוכים של התלמידים. גם ן כלכלי יכול להסביר רק מקצת מ-העבודה. רקע חברתי

לאיכות הלמידה השפעה על תפקודם ויש לדאוג לתשתיות מתאימות, לחומרי הוראה מסייעים, 

לכיתות קטנות, להגדלת עלות ההשקעה פר תלמיד ועוד. גורם נוסף בעל השפעה הוא איכות 

ההוראה ויש מדינות שדואגות להגדיל את שכר המורים, לעלות את יוקרת המקצוע, לשפר את 

המוטיבציה של המורים באמצעות תמריצים טובים יותר, ולהרחיב את שעות הלימודים 

(Quintini, & Martin, 2014 .) 

ות שיפור ההשכלה המקצועית. השכלה מקצועית איכותית במהלך התיכון מגבירה תחושת שייכ -

לבית הספר בקרב בני נוער מתקשים, מעלה את אחוז המסיימים ומבטיחה מעבר חלק לעולם 

העבודה. עם זאת, במדינות רבות מעטים בני הנוער שמשתלבים בהשכלה מקצועית )בישראל, שליש 

(, ונעשה מאמץ לשנות זאת, 2015מבני הנוער משולבים כיום במסלול מקצועי; בלנק, שביט ויעיש, 

ור בני נוער בסיכון. פתרון אחד הוא בניית מערכת בית ספר דואלית המשלבת למידה בכיתה בפרט עב

 (. Quintini, & Martin, 2014עם חניכה במקום עבודה, המגבירה את הכנת בני הנוער לדרישות השוק )

 מגוון שירותים ממערכות שונות מעורבים בקביעת מדיניות בניית שיתוף פעולה בין מערכות .

המשפיעה על בני נוער וצעירים מנותקים ועל כן נעשים מאמצים ליצור שותפויות בין גורמים אלה. 

אולם יצירת שותפויות היא משימה מאתגרת: כל גורם מביא לשולחן את סדר העדיפויות שלו, את 

מקורות המימון שלו ואת ההגדרות שלו להצלחה, וכל ארגון, שירות או בית ספר אוסף מדדי תפקוד 

(. שיפור התקשורת והאינטראקציה בין כל בעלי העניין בשלבים מוקדמים של Treskon, 2016אחרים )

להשיג תהליך ההכנה לעולם העבודה, ותפיסת תקופת המעבר כרצף, מסייעים לאנשי חינוך ולמעסיקים 

 Mourshed, Farrell; 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןאת מטרת להכין את התלמידים לתעסוקה )

& Barton, 2012 קשרים חזקים בין בתי ספר למעסיקים ישנם במדינות כמו יפן, שבה בתי הספר .)

הלימודית מחוברים למעסיקים בקהילה וממליצים לתלמידיהם על העבודות הנחשקות ביותר לפי הרמה 

ר מצא מחק(. Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014שלהם, או גרמניה שבה מפותח מאוד מודל החניכות )

שחוזק הקשרים בין בית הספר לעבודה ושמירתם לאורך זמן משפיעים על המעבר לעולם העבודה ועל 

 (:Packard et al., 2012יכולת ההסתגלות. במחקר צוינו מספר המלצות לחיבור טוב יותר בין המסגרות )

  לארגן את השותפות בין בית הספר למקום העבודה ולמסד אותה. -

 מיומנויות לקשר בין העולמות כך שיקל עליהם ללמוד ולעבוד בזירות שונות.לפתח בתלמידים  -

לכלול בתכנית הלימודים פיתוח אסטרטגיות למידה במקום העבודה ושיתוף בחוויות במקום  -

 העבודה בין העובדים.
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מאחר שלעמיתים עם רקע דומה יש השפעה רבה והם משאב בעל ערך, יש להיעזר בבוגרים לסייע  -

לראות את האפשרויות העומדות בפניהם ולפתח שותפויות עתידיות בעבודה, במקרה לתלמידים 

למשל של בוגרים שהקימו עסק עצמאי. אפשר להיעזר ברשתות חברתיות באינטרנט, אך נדרשת 

 גם תמיכת בית הספר בפעולה זו.

 מומלץ להרחיב את שיתוף הפעולה עם מקומות עבודה גם לשנה שאחרי סיום בית הספר, כדי -

 להמשיך לתמוך בצמיחה של התלמידים.

 בני נוער, במיוחד מעוטי יכולת, מקבלים לעתים החלטות מוטעות שיפור הגישה למידע על קריירה .

ומשתלבים בקורסים במקצועות שהדרישה להם נמוכה. הנחיה וייעוץ בנוגע לקריירה יכולים לשפר 

(, ומוצע שהנגשת Quintini, & Martin, 2014משמעותית את תהליך קבלת ההחלטות של התלמידים )

המידע תוטמע בתכנית הלימודים בבית הספר התיכון. בברן שבשווייץ, למשל, כל התלמידים בכיתות 

השביעית עד התשיעית נדרשים להשתתף בייעוץ לקריירה, הכולל מידע על מקצועות, שעות עבודה 

תלמידים גם מבקרים בחברות אופייניות ושכר וכן על מסלולי הכשרה אקדמיים ומקצועיים. ה

(. מומלץ גם להשתמש במתודות חדשות Mourshed, Farrell & Barton, 2012ומתכוננים לראיונות )

לחיפוש עבודה, שהופכות תהליך זה ליותר קליל ומהנה ומפחיתות את הלחץ ואת המתח הכרוכים בו 

ש בכיתה ומעודד את בני הנוער , שעוצב לשימוJobStarעבור בני הנוער. כך, למשל, משחק קלפים בשם 

 (.   Fujimoto, Fukuyama & Azami, 2015לחשוב באופן חיובי ו"מחוץ לקופסה" בנוגע לעתידם )

 התפיסה הרווחת היא שהכשרה מקצועית מסייעת יותר בהשגת עבודה מתן מענה לתפיסות חברתיות .

הסטיגמה הנקשרת בהכשרה אבל שהשכלה אקדמית מוערכת יותר על ידי החברה. חשוב להפחית את 

מקצועית, ובפרט למוטט את התפיסה שארבע שנות השכלה גבוהה הן האפשרות היחידה להבטיח 

המקצועות המדורגים  30עבודה עם משכורת טובה. יצוין כי לפי נתוני לשכת העבודה בארה"ב, מתוך 

 ,Mourshedקדמי ), רק ארבעה דורשים תואר א2020במקומות הראשונים לצמיחה הגדולה ביותר עד 

Farrell & Barton, 2012 .) 

 בבריטניה ובאוסטרליה, לדוגמה, מוענקות מלגות מטעם הפיכת החינוך לבר השגה מבחינה כספית .

המדינה לסטודנטים עם קשיים כלכליים. מומלץ שגם המעסיקים יגבירו את מאמציהם לתמוך 

ום חלק משכר הלימוד והבטחת בהשכלה באמצעות השקעה בהכשרת העובדים לעתיד על ידי תשל

לאחר סיום הלימודים. לצד זאת מומלץ למצוא דרכים להפחתת עלויות הלימוד, למשל מקומות עבודה 

 (.Mourshed, Farrell & Barton, 2012פחות מנוסים ומתן הכשרה במידה הנדרשת ) העסקת מורים

 יצוע סימולציות של עבודה . שילוב חניכות במהלך הלימודים או במתן הזדמנויות ללמידה מעשית

בכיתה, אך גם עבודה יציבה, גם אם מועטה, במהלך התיכון, עשויים להיות מקור חשוב לִחברּות 

(. כמו כן, חשוב Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014תעסוקתית ולהשפיע על מעבר מוצלח לעולם העבודה )

ב, כך שניתן יהיה לשלב אותם שמעסיקים יגדירו את הכישורים הנדרשים לתפקיד מסוים בדיוק ר

 (.   Mourshed, Farrell & Barton, 2012בהוראה )

 כמנגנון הכנה לעולם העבודה מסגרות חינוךב. 

הפרקטיקות שתוארו לעיל מגולמות בתכניות הפועלות במסגרות חינוך, כולל מסגרות חינוך ן רבות מ

חלופיות. תכניות אלה כוללות לרוב שלושה רכיבים: למידה מבוססת בית ספר, למשל בתי ספר מקצועיים, 
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ם בין למידה מבוססת עבודה, לדוגמה בתי ספר הכוללים מודל של חניכּות, ופעילויות מקשרות כגון מפגשי

(. התכניות נועדו 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןצוות המורים למעסיקים ומתן תעודה בסיום החניכות )

להקנות לתלמידים את הכישורים הנחוצים להצלחה בעולם העבודה המשתנה ולסייע לבתי הספר 

 ,Zierold, Appana & Anderson, 2011; Quintiniולמעסיקים לפתח שיתוף פעולה ולשמר את הקשר ביניהם )

& Martin, 2014 עם זאת, לימודי קריירה ולימודיים טכניים, הידועים גם כלימודי מקצוע, הם אחד .)

מתחומי הלימוד בבתי הספר התיכוניים, שזוכה הן לדברי הלל והן לביקורת. מחד, בתי ספר מקצועיים 

לעבודה ולחיים בוגרים, ובכך תורמים מחברים בין לימודים לעבודה ומדגימים את הרלוונטיות של ההשכלה 

 ,Quintini, & Martin ; ראו גםPlank, DeLuca, & Estaction, 2008בין השאר להישארות התלמיד בבית הספר )

(. מאידך, יש הטוענים שבתי ספר אלה מעבירים מסרים מעורבים בנוגע לערך של הלימודים להצלחת 2014

בארה"ב מדגישה את החשיבות להקנות לתלמיד  90-לו בשנות ההתלמיד. סדרת רפורמות חינוכיות שהתקב

השנים האחרונות בתי ספר מקצועיים או טכניים לא  20-השכלה אקדמית ומקצועית גם יחד. בעקבות כך, ב

-רק מכינים לעבודה אלא גם מבקשים להקנות השכלה ולהכין את תלמידיהם להשתלבות הן בהשכלה על

 (.Plank, DeLuca, & Estaction, 2008; 2009, יורוביץו רבצ'ינסקיסט-כאהןתיכונית הן בתעסוקה )

( הן בתי ספר תיכוניים שהמיקוד שלהם הוא תעסוקתי או תעשייתי, Career Academiesמכללות קריירה )

למשל, שירותי בריאות, פיננסים ותיירות. בתי ספר אלה מופעלים בתוך בתי ספר רגילים ומשלבים בתכנית 

למידה יישומית וקורסים מכווני קריירה, כדי להקל על התלמידים לראות את יחסי הגומלין הלימודים גם 

בין נושאים אקדמיים ליישומם בתחומים שבהם מתמקד בית הספר. קהילת הלומדים הקטנה מסייעת 

לבתי הספר לטפח תחושה של קהילתיות, לספק תשומת לב אישית של המורים ולבנות שיתוף פעולה בונה 

מיתים. התכנית כוללת גם שיתופי פעולה עם מעסיקים ועם מכללות מקומיות, הכוללים סיוע במימון עם הע

משאבים חומריים וכן הקצאת דוברים ומקומות להתמחות כדי לשפר את המוטיבציה של התלמידים  ובמתן

 .(Lerman, 2013; 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןואת הישגיהם )

על למידה באמצעות צפייה והשתתפות הדרגתית, זוהה כבעל ערך למעבר מוצלח  , המתבססמודל החניכות

ארה"ב, בעולם קיימים מודלים אחדים של חניכות: ב. (Akkerman & Bakker, 2012לעולם העבודה )

בבריטניה ובאוסטרליה החניכות נעשית בתוך חברות, בצרפת בשבדיה ובפינלנד החניכות מתקיימת 

במדינות בעלות מסורת ארוכת שנים של חניכות כמו במוסדות החינוך ואילו בהולנד יש מודל משולב. 

תתאם את  אוסטריה, גרמניה, דנמרק ושווייץ אחוזי האבטלה נמוכים יותר. עם זאת, חשוב שההכשרה

צורכי הצעירים ושגם תתאים את עצמה לשינויים המתרחשים במשק. יש לתת את הדעת למשך החניכות, 

למעורבות של מעסיקים ושל איגודים, לרמת החניכות, לפתיחות לשלב נערֹות ולתשלום עבור העבודה 

זק נושא ההתמחות בכמה מדינות חו. אחד מגורמי המשיכה שלה גם למעסיק וגם לחניך –במסגרת החניכות 

והורחב וגם התחילו להופיע תדריכים שונים, שנועדו למנוע ניצול ולהבטיח שההתמחות מספקת חוויית 

 (.Quintini, & Martin, 2014למידה אמתית ולא משמשת תחליף זול לעובדים )

 24-16היא דוגמה לתכנית חינוך חלופי מצליחה בארה"ב. התכנית מיועדת לבני  YouthBuildהתכנית 

מנותקים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ומטרתה להקנות להם תעודה או אישור חלופי לסיום תיכון 

בני נוער. המודל  10,000-ומשרתת בכל שנה כ 1979-ולספק להם הכשרה בתחום הבניין. התכנית פועלת מ

נמשכת בין חצי הועתק למדינות אחרות דוגמת ברזיל, קנדה, מקסיקו, דרום אפריקה ובריטניה. התכנית 
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הזמן ן מ 40%שנה לשנתיים והמשתתפים מקדישים חצי מזמנם ללימודים ולשירותים נלווים, ולפחות 

לפעילויות בתחום התעסוקה )התנסות בעבודה, הכשרה, חיפוש עבודה, התמחות ועוד(. כמו כן, המשתתפים 

דדים אותם להציב יעדים נהנים מייעוץ, מתמיכה של קבוצת עמיתים ומתרגול של תכניות לחיים המעו

, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןולפתח את כישורי המנהיגות שלהם באמצעות מתן שירותים קהילתיים )

2009 ;Quintini, & Martin, 2014.) 

  בסיכון צעיריםלבני נוער ו תעסוקהסוגים של תכניות  2.4

לשפר את סיכויי המשתתפים מספר סוגים של התערבויות, הפונות בעיקר לבני נוער ולצעירים בסיכון, נועדו 

תכניות הכנה לתעסוקה מסוג בהן למצוא עבודה איכותית או להעלות את יכולת ההשתכרות שלהם: 

שכר, וכן שירותי  הכשרות ופיתוח מיומנויות וכישורים; תכניות לעידוד תעסוקה מסוג קידום יזמות וסבסוד

  להלן מוצגים סוגי התכניות העיקריים: תעסוקה הממוקדים בייעוץ ובהשמה.

 השכלה ומיומנויות נחשבות לגורם העיקרי לקביעת סיכוייהם  .הכשרות ופיתוח מיומנויות וכישורים

ות של צעירים בעולם העבודה. על כן התערבויות המקנות מיומנויות הן השכיחות ביותר בעולם ונתפס

 (. תכניות הכשרה נועדו לחזק הון אנושיKluve, 2014יותר ויותר כרכיב משלים לאמצעים אחרים )

כוללות הדרכה טכנית ומקצועית,  (. הןIbarrarán et al., 2015ולעלות את תפוקת העובדים ואת שכרם )

נויות רכות התנסות בעבודה, לימוד כישורים בסיסיים )מתמטיקה, שפה(, רכישת כישורי חיים ומיומ

)ניהול עצמי, עבודת צוות ותקשורת( ושילוב בעבודה. בחינה של תכניות הכשרה מלמדת על הצלחות 

 (. Kluve et al., 2014בטווח הרחוק אך לא הקצר )

 גובה שכר השכירים הוא לעתים קרובות מוגבל, ועל כן הגדלת אחוז העצמאיים בקרב . קידום יזמות

בה למלחמה בעוני. תכניות לקידום יזמות נועדו להפחית את כוח העבודה היא אסטרטגיה חשו

המחסומים ואת העלויות עבור צעירים שמעוניינים להקים עסק או להמשיך בהפעלה של עסק קיים. 

עצמאיים ויזמים בקנה מידה קטן עומדים לעתים קרובות בפני אילוצים כגון העדר חסכונות והון 

וכישורים עסקיים בלתי מספיקים, תקנות ואופני דירוג אשראי  אישי, העדר ביטחונות ואשראי, ניסיון

נוקשים, ועוד. כדי לסייע להם בכך, תכניות לקידום יזמות מציעות שלל אמצעים לתמוך בתהליך, 

אפ, וכן שירותי ייעוץ עסקי -למשל גישה להון, באמצעות גישה לאשראי או מתן מענק להקמת סטארט

בחינה מקיפה של תכניות מסוג זה מעלה כי יש להן הצלחות בטווח הקצר (. Kluve et al., 2014וליווי )

(Kluve, 2014 מחקר מעקב עולמי על תכנית היזמות .)Start and Improve Your Business,  תכנית הכשרה

המתמקדת בהקמת עסקים או בשיפור עסקים קטנים והפועלת ביותר ממאה מדינות, מצא שעסקים 

 (.Kluve et al., 2014חדשים שהוקמו בעקבות התכנית יצרו בממוצע שלושה מקומות עבודה )

 תכניות השמה המספקות מידע על הצעות עבודה . בשירותי התעסוקה מציעים שירותי תעסוקה

ונליות, תחום החיוני לצעירים בתחילת דרכם בשוק העבודה, כיוון שהם נעדרים ידע חיוני בנושא אופצי

ורשתות המסייעות במציאת עבודה. הרעיון הוא להקל את תהליך החיבור בין הזדמנויות תעסוקה 

לצעירים המחפשים עבודה, תוך הפחתת הסיכון והעלות למעסיקים המבקשים לגייס עובדים חדשים. 

אחר של התערבויות הוא שירותי סיוע בחיפוש עבודה, הכוללים הכשרה בחיפוש עבודה, ייעוץ  סוג

לימודי או מקצועי ותכניות ליווי. תכניות אלה נועדו בעיקר לצעירים מעוטי יכולת ומוטיבציה ומטרתן 

ניות (. לתכKluve et al., 2014לשפר את האינטנסיביות, המוטיבציה והיעילות של חיפוש העבודה )
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שנועדו לשפר את מיומנויות חיפוש העבודה של המשתתף יש השפעה בטווח הקצר בלבד אלא אם כן 

 (.Kluve, 2014הודות להם חל שינוי במסוגלות התעסוקתית של המשתתף )

 )מחסור בביקוש לעבודה הוא אחד המחסומים העיקריים לכניסת  .תעסוקה מסובסדת )סבסוד שכר

, לשוק העבודה. התערבויות מסוג תעסוקה מסובסדת נועדו להגדיל את צעירים, בפרט מעוטי יכולת

ההזדמנויות הזמינות לתעסוקה ולהכשרה. אולם יש הטוענים כי הן אפקטיביות יותר בעתות משבר 

ומעלה. התערבויות אלה  45כלכלי או לאוכלוסיות מסוימות, למשל אסירים לשעבר או מבוגרים בני 

 ים: כוללות שלושה תחומים עיקרי

סבסוד שכר, החל במתן ישיר של כסף )שוברים( וכלה בהפחתה בדמי הביטוח הלאומי וזיכוי  -

 (.Kluve et al., 2014ממסים )

תכניות תעסוקה שבהן מקבלי קצבאות למיניהן מגויסים למשרות ציבוריות ומקבלים תוספת  -

מיומנים, מעוטי יכולת שכר קטנה לקצבה שלהם. תכניות אלה מיועדות בדרך כלל לעובדים לא 

או מובטלים לאורך זמן, במטרה להשאיר אותם בקשר עם עולם העבודה ולמתן את הפחת בהון 

האנושי שלהם במהלך תקופת אבטלתם. באמצעות תכניות אלה צעירים יכולים למלא תפקיד 

פעיל בקהילה בעודם רוכשים כישורים חדשים, מגבירים את המסוגלות התעסוקתית שלהם 

(. עם זאת, מחקרים על תכניות Kluve et al., 2014ים להתפתחות האישית הכללית שלהם )ותורמ

מלמדים כי בהשוואה לתכניות למבוגרים, לתכניות לצעירים יש סיכוי  OECD-אלה במדינות ה

נמוך באופן ניכר להשיג השפעה חיובית. התכניות המעטות שנראה כי הן עובדות הן תכניות 

 (.Kluve, 2014המשלבות כמה רכיבים בתכנית ומציעות מענים נוספים מלבד תמריץ כלכלי )

עבודה ומממנת את שכר העובדים למשך תקופה של  תכניות שבמסגרתן המדינה יוצרת מקומות -

כמה חודשים. תכניות אלה כוללות גם מתן תמריצים כלכליים למעסיקים כדי שיספקו הכשרה 

לעובדים או ישלבו אותם בעבודה לצורך למידה מעשית. מחקר שנערך לאחרונה על תכניות מסוג 

תכרות שלהם גם לאחר סיום זה מלמד על הצלחתן לעלות את אחוז המועסקים ואת רמת ההש

 (.Pavetti, 2014 מצוטטים אצל Roder and Elliott, 2013התכנית )

מאפיינים של תכניות מצליחות לבני נוער וצעירים בסיכון, תרומתן  2.5

 למשתתפיהן וחסמים ליישום

 מאפיינים של תכניות מצליחותא. 

בסיכון, הן רבות רכיבים, אולם מחקרי הערכה תכניות מעבר לעולם העבודה, המיועדות לבני נוער וצעירים 

אינם בודקים את השפעתו הייחודית של כל רכיב, ועל כן קשה להצביע על הרכיבים שחיוניים יותר להצלחה. 

למרות מגבלות אלה, ועל אף שהתכניות מיועדות לאוכלוסיות שונות, מחקרים זיהו מגוון רחב של גורמים 

 :(Treskon, 2016) שמאפיינים תכניות מצליחות

 ( 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןהתחלת ההתערבות עוד בתקופת הלימודים בבית הספר ;Nochajski, 

& Schweitzer, 2014מסקנה חשובה מסקירת תכניות במדינות ה .)-OECD  היא שפיתוח מיומנויות בתקופת

ההתבגרות המוקדמת משתלם בטווח הארוך יותר מהתערבות מאוחרת. כמו כן, כאשר ההכשרה 

 (.Kluve, 2014המקצועית משולבת במערכת החינוך, כנהוג בגרמניה, ההצלחה רבה יותר )
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  .כים האישיים תכניות שמשלבות שירותים ומציעות חבילה כוללנית המותאמת לצרתכניות כוללניות

, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן( מראות תוצאות טובות יותר )Quintini, & Martin, 2014של כל משתתף )

תכניות הכשרה הכוללות גם ליווי ועבודה בשכר או תכניות קידום יזמות המציעות (. כך, למשל, 2009

ם תיווך לשירותים בקהילה גישה לאשראי לצד פיתוח רשת עסקית וליווי. מוצע לכלול בתכניות אלה ג

 & ,Nochajskiשמתמקדים בהזדמנויות עבודה ובמתן תמיכה לתלמידים ולבני משפחותיהם )

Schweitzer, 2014 כמו כן, יש לספק במסגרת התכניות מענה לחסמים המונעים מבני הנוער להשתתף .)

יות המעסיקות עובדים בהן, למשל, תחבורה, טיפול בילד, מזון, צורך בסיוע נפשי וכדומה. יש תכנ

סוציאליים המספקים ייעוץ ותיווך לשירותים נדרשים ויש תכניות הכוללות פגישות שבועיות עם עובד 

 (.Treskon, 2016 ;2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןסוציאלי )

 א סוג אחר של כוללניות. תכניות מצליחות מתאפיינות בשיתוף פעולה וה שיתוף פעולה בין מערכות

המערכות הקהילתיות הנותנות מענה לאוכלוסיית התכנית, כולל גיוס בעלי עניין, מיזוג משאבים  בין

וכוח אדם, המסייעים לתמוך במתן השירות ולחבר בין הצעירים לתכניות חינוך חלופיות ולמקומות 

 (. Nochajski, & Schweitzer, 2014; Packard et al., 2012עבודה )

 דה על סיום מוצלח של התכנית שתשמש הוכחה למעסיקים פוטנציאליים הענקת תעודה רשמית המעי

 (.Kluve et al., 2014שהמשתתף בעל ידע וכישורים רלוונטיים )

 ( הגדרת אוכלוסיית היעד של התכניתKluve et al., 2014; Quintini, & Martin, 2014 למשל, להבחין .)

השתלב מחדש ולסיים עם תעודה ובין צעירים בין מתבגרים שנשרו מבית הספר וזקוקים לסיוע כדי ל

(. ניתוח גורמי ההצלחה של מאות Quintini, & Martin, 2014שלהם יש לסייע ברכישת ניסיון תעסוקתי )

מדינות, הראה כי התערבויות המכוונות לצעירים מעוטי יכולת  84-התערבויות בתחום התעסוקה, ב

 (.Betcherman et al., 2007יה מסוימת )טובות יותר מתכניות שאינן מכוונות לאוכלוסי

  זיהוי תחומי העניין התעסוקתיים של התלמידים, הנטיות שלהם והכישורים שלהם, לצד זיהוי

 (.Nochajski, & Schweitzer, 2014המכשולים והחסמים ומתן מענה להם )

 ( )2009, יורוביץו סקיסטרבצ'ינ-כאהןהקניית כישורי חיים ומיומנויות רכות )כולל מיומנויות חברתיות; 

Nochajski, & Schweitzer, 2014 ,מיומנות רכות מתייחסות למערכת נרחבת של כישורים, יכולות .)

התנהגויות, עמדות ואיכויות אישיות שמאפשרות לאנשים לנהל ביעילות את סביבתם, לעבוד היטב עם 

מיומנויות לא אקדמיות ושל אחרים, לתפקד היטב ולהשיג את היעדים שהציבו לעצמם. החשיבות של 

 20-(, ובLerman, 2013; Lippman et al., 2015) מיומנויות מקצועיות להצלחה בשוק העבודה ידועה היטב

שנה האחרונות יש יותר ויותר דרישה למיומנויות אלה, אבל מעסיקים מציינים את העדרן בקרב 

ת מרחבי העולם( ותובנות של גורמים מקורו 380-מועמדים לעבודה. סקירה מקיפה של מחקרים )יותר מ

שונים כמו חוקרים, מפעילי תכניות תעסוקה לנוער, מעסיקים ובני הנוער עצמם מצביעות על חמש 

מיומנויות מפתח נדרשות: כישורים חברתיים )למשל, כבוד לאחר ופתרון קונפליקטים(, מיומנויות 

מיומנויות חשיבה גבוהות )היכולת  פה ותקשורת לא מילולית(,-תקשורת )למשל, הבעה בכתב ובעל

לזהות בעיה ולהשיג על אודותיה מידע ממגוון מקורות כדי להעריך את האפשרויות העומדות בפניי כדי 

לפתור אותה(, שליטה עצמית )למשל, דחיית סיפוקים וניהול רגשות והתנהגות( ותפיסה עצמית חיובית 
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מחקרים העלתה כי תכניות תעסוקה מצליחות לשפר )לדוגמה, ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית(. סקירת ה

 (.Lippman et al., 2015מיומנויות אלה בקרב בני נוער וצעירים )

 ( הכוונה לתכניות 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןחיבורים בין השכלה, הכשרה ושוק העבודה .)

עמותות ומנהיגים  הכשרה הנתפרות בהתאם לצורכי השוק המקומי ואשר מערבות את המגזר הפרטי,

(. תכניות שמצליחות להתאים את Quintini, & Martin, 2014קהילתיים כדי להעריך את הדרישות )

 ,Treskonתוכני ההכשרה להזדמנויות בשוק העבודה המקומי מצליחות להשיג תוצאות טובות יותר )

ומתן הכשרה,  (. תכניות אלה כוללות יצירת קשרים ושותפויות עם מעסיקים לצורך מימון2016

 ,Kluve et al., 2014; Treskonהתאמת הכישורים המוקנים בתכנית לכישורים הנדרשים בשוק העבודה )

(, וזיהוי יעדים Kluve et al., 2014(, תפירת התכנים לידע של המשתתפים ולהקשר שבו הם חיים )2016

 (.Nochajski, & Schweitzer, 2014תעסוקתיים ארוכי טווח עבור כל משתתף )

 ( מתן הזדמנויות לתלמידים לתרגל מיומנויות רכות בסביבת עבודה אמתיתNochajski, & Schweitzer, 

(. פיתוח מסוגלות תעסוקתית מחייב למידה בהקשר של מקום עבודה ממשי. גם תכניות הכשרה 2014

מצעות ותעסוקה שאינן מקנות באופן ישיר מיומנויות אלה יכולות לסייע לצעירים לשפר אותם בא

 (.Lerman, 2013הגברת סיכוייהם למצוא עבודה ולהתמיד בה )

 ( תכניות המסייעות בחיפוש עבודהQuintini, & Martin, 2014 יועצים ואנשי צוות בבית הספר צריכים .)

לעזור לבוגר למצוא עבודה מתאימה שבה יכול למקסם את סיכוייו להתנסות בעבודה רלוונטית 

 (. Packard et al., 2012ות מלגות וקורסים ייעודיים )ולהמשיך את השכלתו באמצע

 ( 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןהזדמנויות לעבודה בשכר ושימוש בתמריצים כספיים; 

Nochajski, & Schweitzer, 2014; Treskon, 2016 נוסף על היתרון בהתנסות בעבודה ממשית, תמריצים .)

ם נותנים מענה לצרכים הכלכליים של המשתתפים ומאפשרים כלכליים עשויים להגביר מחויבות כי ה

(. אמנם עבודה במהלך הלימודים יכולה לפגוע Treskon, 2016להם להשתתף בתכנית ולהתמיד בה )

שעות בשבוע, עבודה בקיץ או דרך התמחות  15-בתפקוד הלימודי, אולם עבודה חלקית של לא יותר מ

ות לשפר את הגישה ללימודים, לפתח כישורי חיים כמו אינן פוגעות בתפקוד הלימודי ואף עשוי

אחריות, אתיות ומשמעת ולסייע לתלמידים בבחירת מסלול הקריירה שלהם בעתיד. מחקרים מצאו 

שתלמידים שעבדו במהלך התיכון מספר שעות מועט יחסית )כעשר שעות בשבוע( היו בעלי סיכוי רב 

 ,Quintini, & Martin, 2014; Vouloיותר בשוק העבודה )יותר לסיים את התיכון ולהשיג הישגים טובים 

Mortimer & staff, 2014 .) 

  שימוש בגישות התפתחותיות. חשוב לספק מענה לצרכים ההתפתחותיים של בני הנוער, בפרט לאלה

המתמודדים עם נסיבות חיים קשות. גישות התפתחותיות כוללות מתן הזדמנויות לבני הנוער להפגין 

יחסים תומכים עם מבוגר (. Treskon, 2016ולפתח יחסי אמון עם מבוגרים באמצעות חונכות )מנהיגות 

משמעותי הם המפתח להשגת תוצאות חיוביות, במונחים של הצלחה תעסוקתית ורכישת יכולת 

-להתפרנס. על כן תכניות תעסוקה שונות לבני נוער בסיכון כוללות דגמים שונים של ליווי אישי )ואזן

 (.Jekielek, Cochran, & Hair, 2002; 2012סטרבצ'ינסקי, -, בן סימון וכאהןסיקרון

 .מרבית תכניות התעסוקה לבני נוער  דגש על ליווי בני הנוער לאורך זמן, במהלך התכנית ולאחריה

ומקצתן כוללות מעקב אחר בוגריהן,  (2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןבסיכון הן ארוכות טווח )
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ליווי לאחר סיום ההשתתפות ת השתלבותם בשוק העבודה. ישנן תכניות הכוללות גם כדי לבחון א

 (. Treskon, 2016בתכנית וההשמה בלימודים או בעבודה )

  תכניות בתנאי פנימייה עם מיקוד רב בחינוך משקם, בהתנסות בעבודה ובחונכות של מבוגרים

 (.Quintini, & Martin, 2014מומלצות במיוחד לבני נוער בקצה רצף הסיכון )

 נוער וצעירים בסיכוןל מעבר לעולם העבודהת ותרומת תכניב. 

מחקרי הערכה של תכניות מעבר לעולם העבודה ושל תכניות תעסוקה מצביעים על תרומתן בתחום 

 התעסוקה, ההשכלה ובתחומים הנוגעים לרווחתם הכללית. 

 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן) בתחום התעסוקה; Betcherman et al., 2007; Card et al., 2010; 

Ibarrarán et al., 2015; Ibarraran et al., 2014; Kluve et al., 2014; Kugler et al., 2015; Lerman, 2013; 

Tripney et al., 2013 ) 

 השתלבות בעבודות בעלות שכר גבוה יותר, גם בטווח הארוך -

 הגדלת ההזדמנויות לתעסוקה -

 לאורך זמן תעסוקתיתיציבות  -

 השתלבות בעבודות איכותיות יותר, למשל תכניות המעניקות תנאים סוציאליים -

טיפוח עניין בפיתוח קריירה וקידום המודעות לאפשרויות הקיימות ולהשלכות של ההווה על  -

 העתיד המקצועי

 המקצועי. רכישת ידע וניסיון תעסוקתי שישמשו בסיס לתהליך קבלת החלטות מושכל בנוגע לעתיד  -

 בתחום ההשכלה (2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן; Lerman, 2013 Kugler et al., 2015;) 

 השלמה של ההשכלה הפורמלית -

 עידוד ההשתתפות בקורסים עיוניים, בפרט מתמטיקה ומדעים, בקרב הלומדים במסלולים מקצועיים -

 ניתנות במסגרת בית הספר( הפחתת שיעורי הנשירה וההיעדרויות מבית הספר )כאשר התכניות -

 פיתוח עמדות חיוביות כלפי השכלה בכלל וחשיבה על המשך לימודים בפרט -

 תיכונית.-הגדלת ההשתתפות במסלולי השכלה על -

 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן) בתחומים הקשורים לרווחה הכללית; Ibarraran et al., 2014; 

Lerman, 2013) 

 הפחתת התנהגויות סיכון -

 חיזוק כישורי חיים ומיומנויות רכות -

שנה, מגורים בשכונה טובה יותר,  20עלייה בציפיות באשר לעתיד, למשל חיים טובים יותר בעוד  -

 בעלות על עסק, הגדלת הכנסות 

 ירידה בהריונות קטינים -

 העלאת המודעות לתחומי העניין של המשתתפים וליכולות שלהם -

 הנותנים דוגמה לחיקוי. בניית יחסי אמון עם חונכים בוגרים  -
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נוסף על תרומות למשתתפים, מחקרי הערכה מצביעים גם על תרומתן של תכניות הכנה לתעסוקה לקהילה 

 (:2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן)

 ובפרט בין מורים במקצועות עיוניים למורים  ,בניית שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע ממגוון מערכות

 .בהכשרה מקצועית ובין מערכת החינוך למערכות התעסוקה

 .הגברת המעורבות של המעסיקים בתכניות ובבית הספר 

 קשיים ביישום התכניותג. 

 ;2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןמחקרי הערכה הצביעו גם על מספר גורמים המעכבים את הצלחתן )

Treskon, 2016:) 

  .מחסור במשאבים ליישוג ותהליכי רישום ארוכים יכולים להגביל את האוכלוסייה שהתכנית משרתת

ללא יישוג התכנית עלולה לשרת רק בני נוער שיש להם מספיק מוטיבציה להירשם בעצמם. כמו כן, 

להוכיח את  יש תכניות שתהליך הרישום שלהן ארוך ובני הנוער צריכים לשוב כמה פעמים כדי

 "מוכנותם לשינוי". בני נוער בעלי מוטיבציה נמוכה עשויים לנשור במהלך תהליך זה.

 ממדיות או קצרות טווח.-התערבויות חד 

  התמקדות בצרכים של המשתתפים במקום מתן דגש לנקודות החוזק שלהם שבאמצעותן אפשר לעודד

 ולהעצים אותם.

 כדי שיוכלו להשיג שינוי. בני נוער בסיכון מתקשים  קושי בשמירת מחויבות בני הנוער לאורך זמן

להתחייב להתערבויות ארוכות טווח ועל כן יש למצוא דרכים לעודד אותם להישאר בתכנית. תמריצים 

כספיים הם דרך אחת להשיג מחויבות. דרכים אחרות הן למידת עמיתים )יצירת קבוצה שממשיכה 

 יבות ומבוגרים אחראיים בחיי בני הנוער.יחד בתכנית(, אנשי צוות המספקים מודל ליצ

 .השקעה בלתי מספקת בהכשרת הצוותים המפעילים 

  קושי עם תחלופת צוות גבוהה. אנשי הצוות משמשים חונכים וגם תחליף להורים, אבל בשל התחלופה

הגבוהה שלהם, התכניות מתקשות לספק את התמיכה שבני הנוער זקוקים להם בעת תקופות החפיפה. 

 ה משתתפים שהיו קשורים לעובד שעזב עשויים להתנתק גם הם.בשלב ז

 מתן מענה לצורכי המשתתפים המונעים מהם להשתתף כמו אמצעי תחבורה ואפשרויות לטיפול -אי

 בילד. חשוב לכלול רכיבים אלה בתכנית ולספק למשתתפים, למשל, כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית.

 עירים בסיכון זקוקים לסוגי תמיכה מגוונים, הרבה יותר מערך שיתופי פעולה קהילתיים חלש. צ

משתכנית אחת יכולה להציע. לכן חשוב ליצור שותפויות עם תכניות אחרות או עם שירותים אחרים. 

 One Stopיש שותפויות יעילות יותר מאחרות, למשל, מרכזים שמאגדים במקום אחד כמה שירותים )

Centerגרים, למשל שותפות עם מקום עבודה שמותיר מעט זמן להכשרה.(. עם זאת לשותפויות יש גם את 

  מחסור בשירותים זמינים. אין מספיק תכניות לצעירים שאינם בעלי מוטיבציה להשתלב מחדש

במערכת החינוך או בשוק העבודה בכוחות עצמם ולא בשביל צעירים בעלי כישורים מעטים, במיוחד 

יבוריים. תחומים שבהם יש מחסור בשירותים נוטים אלה שכבר אינם בגיל המתאים לבתי ספר צ

 להיות אלה שיש לגביהם פחות מידע בנוגע למה עובד. 
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  סטיגמה הנקשרת לא פעם לשירותי תעסוקה. כדי להתגבר על מכשול זה יש למצוא דרכים לעודד

השתלבות במענים שמציעים שירותי התעסוקה, למשל תמריצים כספיים למעסיקים ו/או למחפשי 

 (.Kluve et al., 2014העבודה )

באשר ל"מה עובד" ולמה בהקשר של הכנת בני נוער העולם ן מסקירה זו הציגה את ספרות המחקר לסיכום, 

נועד לשפוך אור על  הסקר שערכנו בקרב בוגרי "מית"ר הבית של סוזן"וצעירים בסיכון לעולם העבודה. 

מספר שנים  המסגרת תפקוד בוגרי באמצעות בחינת הפועלות בישראל בתחום זההייחודיות התכניות  אחת

  .3. ממצאי הסקר מוצגים בפרק סיום השתתפותם בהלאחר 

 מצב בוגרי "מית"ר הבית של סוזן" . 3

 המחקר מערך 3.1

 המחקר תומטרא. 

 תובסיס להמשך שיפור הפעלתחומי חיים, כמגוון ב הבית של סוזן"מית"ר " מצב בוגרי בחון אתל נועדקר הס

מיטבי לחיים  באופןיכולתה של המסגרת להכין את החניכים וכן לחיזוק  ,הנהוג בו מודל העבודה כפולוִש 

 :האלה הנושאים אתהבית של סוזן" כללה מית"ר בוגרי "בחינת מצב  .בוגרים ועצמאיים

 של הבוגריםהאישיים והמשפחתיים המאפיינים  (1)

 בית של סוזן"מית"ר הדפוסי ההשתתפות שלהם ב" (2)

 המסגרת ותרומתה, מנקודת המבט של הבוגריםן הרצון משביעות  (3)

הקשיים ו לאחר סיום המסגרת הראשונה בשנההבוגרים הקשיים העיקריים שעמם התמודדו  (4)

 כיוםמתמודדים הם העיקריים שעמם 

משפחה, בהיבטים מגוונים: שירות צבאי או לאומי, השכלה, תעסוקה, פנאי, של הבוגרים  תפקודם (5)

 .ושאיפות לעתידקהילה  שירותיקשר עם בריאות פיזית ורגשית, 

 רמחקה אוכלוסייתב. 

הבית של סוזן" שסיימו את השתתפותם במסגרת מית"ר "בוגרי כל כללה את המתוכננת הסקר אוכלוסיית 

 18שבני הנוער מסיימים את המסגרת בגיל . הנחת המחקר הייתה הסקרשלוש עד חמש שנים ממועד ביצוע 

פרק זמן זה היה אמור לצורך השתלבות בחיים בוגרים. להם ופרק זמן של שלוש עד חמש שנים יספיק 

להגיע לבוגרים שקרוב לוודאי סיימו את שירותם הצבאי או הלאומי, או נמצאים לצוות המחקר לאפשר 

ימודים, לחיות חיים עצמאיים ממשפחתם הגרעינית בשלבי סיום, והספיקו להשתלב בעבודה, להירשם לל

 בוגרים עמדו בקריטריון זה.  90-הבית של סוזן", כמית"ר להערכת צוות "ועוד. 

ר עמם ויצהצליח להבית של סוזן" מית"ר "צוות ש ,בוגרים 47לצוות המחקר הועברו פרטי התקשרות של 

עמדו המרואיינים ן כמחצית מהתברר שרק הסקר בעת ביצוע  .בסקרהסכמתם להשתתף קשר וקיבל את 

 .   משלוש שנים יותר הבית של סוזן" לפנימית"ר "אכן סיימו את הם בקריטריון שנקבע ו
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 המידע ומקורות המחקר שיטתג. 

 מאפייניהם על מידע כלל השאלוןבטלפון.  איוןיר באמצעות 2016מאי -מארס בחודשים נאסף המידע

 ביתה"ר מית"ב עבודתם תקופת( 1: )עיקריות תקופות שלוש עלהאישיים והמשפחתיים של הבוגרים וכן 

 הראשונים החודשים( 2; )יהוהערכת תרומות מן המסגרת של סוזן", כולל דפוסי השתתפות, שביעות רצון

 הצוות אנשי עם הקשר דפוסי וכן, התמודדו שעמם והקשיים העיקרי העיסוק ובפרט, המסגרת סיום לאחר

 הקשיים, והכלכלי הרגשי מצבם, בהווה חיים תחומי במגוון הבוגרים מצב( 3; )האחרים הנוער בני ועם

 (.היענות 83%) בוגרים 39 רואיינוהכול -סך. העתיד ןמ וציפיותיהם מתמודדים הם םמשע

 המחקר מגבלותד. 

 מגבלות אחדות:לסקר 

 יחס זה מעלה את החשש להטיות שכן . נמוך יחסית כאמור, אחוז הבוגרים שרואיינו מכלל הבוגרים

ביקשנו להשוות בין מאפייני ייתכן שהקבוצה שרואיינה אינה מייצגת במאפייניה את כלל הבוגרים. 

בשל בדיקה זו לא התאפשרה אך  ,כדי לבחון זאת הבוגרים שרואיינו למאפייני הבוגרים שלא רואיינו

 .עהמספר הקטן של בוגרים שעליהם התקבל מיד

 פרק זמן משמעותיכעבור  בתחומי חיים מגוונים אף כי המחקר ביקש לבחון את מצבם של הבוגרים 

 , הוא נתקל בקושי לעשות זאת משתי סיבות:"ר הבית של סוזן"מית"השתתפותם בסיום מ

 שניםלפני פחות משלוש  "ר הבית של סוזן"מית"הבוגרים שרואיינו סיימו את ן כמחצית מכאמור,  -

המרואיינים לא הספיקו ן כלומר, רבים מ .(שנים 3.6הממוצע שעבר מאז הסיום הוא  פרק הזמן)

 .להתנסות בתחומי חיים מסוימים, למשל המשך לימודים או הקמת משפחה

שנים. גילם הצעיר מלמד שרבים מהם עדיין  21.2הגיל הממוצע של הבוגרים שרואיינו הוא  -

 .ניסיון במגוון תחומיםולפיכך נטולי לאומי  בצבא או בשירותמשרתים 

 ר הבית "מית"מערך המחקר אינו מאפשר לקשור ישירות בין מצב הבוגרים ובין תוצאות ההתערבות ב

נקודות זמן )לפני ההתערבות ולאחריה( ולכלול גם קבוצת  שתי. לשם כך נדרש לערוך סקר ב"של סוזן

 . במחקר זה היה ניתן לנקוטלא שמתודולוגיה  - ביקורת

  לבחון קשרים בין משתניםהמרואיינים הקטנה לא אפשרה לערוך ניתוחים מורכבים וקבוצת .  

 ממצאים 3.2

. תחילה מוצגים המאפיינים הבוגריםבקרב סקר הבאמצעות מציג את כל התחומים שנבדקו  זהפרק 

לאורך מצבם ו ים עיסוקיהםולאחר מכן נסקר "ר הבית של סוזן"מית"האישיים והמשפחתיים של בוגרי 

, זהחלק  -ובהווה  השתתפותם במסגרתתקופה הראשונה לאחר סיום ב, במסגרתתקופה שבה היו ב: זמן

תחומי חיים. מגוון ב מית"ר הבית של סוזן"", סוקר את מצבם של בוגרי זההבפרק  שהוא המרכזי

דים כלל הצעירים היהולעומת גם  ניםנבח המסגרתבוגרי מאפייניהם האישיים, החברתיים והכלכליים של 

הצרכים  לצורך למידה על על ציר "הנורמטיביות" המסגרתהשוואה זו נועדה למקם את בוגרי  בישראל.

 . ועל התחומים שבהם יש לחזק את ההכנה שלהם לחיים בוגרים הייחודיים להם
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  ומשפחתיים אישיים מאפייניםא. 

 :סוזן" מית"ר הבית של"מציג את מאפייניהם האישיים והמשפחתיים של בוגרי  1לוח 

  :נשים 46%-הבוגרים הם גברים ון מ 54%מגדר 

  :משתייכים למגזר היהודי מית"ר הבית של סוזן""מלבד בוגר אחד שלא הגדיר עצמו יהודי, כל בוגרי מגזר 

  21והיתר בני  20-19הבוגרים הם בני ן מ 56%שנים.  21.2 –גיל: גילם הממוצע של הבוגרים צעיר למדי 

 .25עד 

  :עלו מאתיופיה והיתר היגרו  5%עלו מברית המועצות לשעבר,  8% –הבוגרים הם עולים ן מ 18%ארץ לידה

העולים שהגיעו לישראל מאז  2014בישראל; בסוף הצעירים  לעומתאחוז העולים גבוה  ממדינות אחרות.

אחוז בני העולים גבוה (. גם 8)דוח פני החברה בישראל מס'  24-18מבני  10%-ועד היום היוו כ 90-שנות ה

אחוז  נולדו בישראל לשני הורים שעלו מארצות אחרות. 26%; מית"ר הבית של סוזן""בקרב בוגרי 

 .(10%לעומת  44%שהם בנים לעולים ) הבוגריםשהן בנות לעולים גבוה יותר מאחוז  הבוגרות

  אחוז זה תואם 87%מצב משפחתי: בהתאם לגילם הצעיר של הבוגרים, אחוז הרווקים גבוה ועומד על .

 (. 8פני החברה בישראל מס' דוח בכלל האוכלוסייה ) 24-18את אחוז הרווקים בקרב צעירים בני 

 )באחוזים( ומשפחתיים : מאפיינים אישיים1 לוח
 הכול-סך 

 100 הכול-סך –מגדר 
 54 צעיר

 46 צעירה
  

 100 הכול-סך –מגזר 
 97 יהודי
 3 אחר

  

 21.2 הכול-סך –גיל ממוצע 
20-19 56 
25-21 44 

  

 100 הכול-סך –ארץ לידה 
 56 ילידי ישראל

 26 1ילידי ישראל ששני הוריהם עולים )בני עולים(
 8 ילידי ברה"מ לשעבר

 5 ילידי אתיופיה
 5 2ילידי ארץ אחרת

  

 100 הכול-סך –מצב משפחתי 
 87 רווק
 8 3נשוי

 5 גרוש/פרוד
האבות ילידי אתיופיה והיתר ילידי מגוון ן האימהות ומן מ %5האבות ילידי ברה"מ לשעבר, ן האימהות ומן מ %8 1

  .ארצות אחרות
 .2003עד  1995צרפת ורומניה. הצעירים שלא נולדו בישראל עלו בשנים  2
  .לשני משיבים יש ילדים הגרים עמם 3
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גרים עם  מית"ר הבית של סוזן""מבוגרי  64%-מלמד על הסדר המגורים של הבוגרים. נמצא ש 1תרשים 

גרים במשק בית לא משפחתי )לבד, עם שותפים או בדיור בעיסוק המרכזי שלהם(. היציאה  28%-הוריהם ו

העולם המפותח, בישראל, כמו בשאר למגורים עצמאיים בגיל צעיר כל כך אינה מאפיינת את כלל הצעירים. 

כלכליים, למשל עלייה בגיל הנישואים ובמחירי הדיור, ששינו גם את הביקוש -חלו שינויים חברתיים

מית"ר "(. האחוז הגבוה של בוגרי 2015למגורים, וכיום יותר צעירים דוחים את עזיבת בית הוריהם )פוקס, 

עשוי להצביע על היעדר עורף משפחתי, שבשלו הם נאלצים לנהל  שאינם חיים בבית הוריהם הבית של סוזן"

מית"ר הבית "חיים עצמאיים בגיל מוקדם מן הנהוג היום. מסקנה זו נתמכת בממצא שכבר בעת שעבדו ב

התגוררו אצל קרובי משפחה או  15%מן המשיבים התגוררו מחוץ לבית:  23%, כלומר בנעוריהם, של סוזן"

( נמצא אחוז נמוך 2015ביתית. ואמנם, גם בקרב בוגרי פנימיות )רפאלי, -גרת חוץהיו במס 8%-עם חברים ו

 (.56%) "ר הבית של סוזן"מית"של מגורים בבית ההורים, ואף נמוך יותר לעומת בוגרי 

 24-18יהודים בני הצעירים כלל הלעומת  מית"ר הבית של סוזן"": הסדר מגורים, בוגרי 1תרשים 
 )באחוזים( בישראל

 
 ( 2014) ס"הלמ של בית משקי הוצאות סקר* מקור: 

משק בית לא משפחתי כולל מגורים לבד או עם שותפים )לא קרובים(. הנתון על הבית של סוזן כולל גם מגורים  1
 בדיור בעיסוק המרכזי, למשל דירת בנות שירות

 

בישראל  24-18בני  כלל הצעירים היהודיםלעומת מציג את ההשתייכות הדתית של הבוגרים  2תרשים 

החיים בירושלים. אמנם הבוגרים לא נשאלו על מקום מגוריהם היום,  24-18בני  ולעומת צעירים יהודים

יש שוכן בירושלים,  מית"ר הבית של סוזן""ואבל מאחר ששני שלישים מהם עדיין חיים בבית הוריהם, 

מגדירים עצמם מסורתיים  של סוזן" מית"ר הבית"מרבית בוגרי . בם תושבי ירושלים והסביבהולהניח שר

עוד  .בפרט ובירושלים בכלל , בישראלצעירים יהודיםלעומת  . אחוזים אלו גבוהים(28%( או דתיים )39%)

צעירים החיים בירושלים, לעומת עדר בוגרים המגדירים עצמם חרדים, ממצא זה בולט במיוחד יהבולט 

  משתייכים למגזר החרדי. 37%שבה 

לפי מגדר העלתה  מית"ר הבית של סוזן""הדתית של בוגרי  בחינה של ההשתייכות: מגדרהבדלים לפי 

יותר בוגרות מבוגרים דיווחו על היותן ( ו17%לעומת  38%דתיים )יותר בוגרים מבוגרות דיווחו על היותם ש

   .(24%לעומת  56%מסורתיות )

85%

6%

9%

*24-18צעירים יהודים בני 

גרים עם 
ההורים  

משק בית לא  
משפחתי

עם משפחה  
משלהם

64%

28%

8%

"ר הבית של סוזן"מית"בוגרי 
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 )באחוזים( אוכלוסיות שונותהשתייכות דתית, לפי : 2תרשים 

 

 . הנתונים מתייחסים למשק 2014בשנת  18-24. צעירים יהודים בני ס"הלמ של בית משקי הוצאות סקרמקור:  1
 הבית ולא לפרטים.

  : דפוסי השתתפות"סוזן של הבית ר"מית"ב התקופהב. 

שאינם משולבים במסגרת כלשהי )לימודים או ובפרט לבני נוער  18-15מיועד לבני  מית"ר הבית של סוזן""

מציגים  3ותרשים  2לוח חמישה ימים בשבוע במתכונת של שתי משמרות ליום.  תפועלהמסגרת  .עבודה(

 :מית"ר הבית של סוזן""באת דפוסי ההשתתפות של הבוגרים 

  כולל( 16עד גיל  הבהשתלבו הבוגרים ן מ 72%שנים.  16.1גיל הכניסה הממוצע הוא  :למסגרת כניסההגיל(. 

  לא יותר משנהבה  היו הבוגריםן מ 51%שנה וחצי בממוצע. במסגרת הבוגרים עבדו : במסגרת שהייההמשך. 

  ימים בשבוע  3.9: מדיווח הבוגרים עולה שהם עבדו בממוצע בשבועבמסגרת עבודה המספר ימי

 .במסגרת

  הגיל השכיח לעזיבה הוא . 17.6הוא  במסגרת ההשתתפותהגיל הממוצע לסיום  :עזיבת המסגרתגיל

הבוגרים ציינו שעזבו ן מ 44%ם הסיבות לעזיבה: ע, ממצא העולה בקנה אחד (המשיביםן מ 43%) 18

 כי הם עמדו להתגייס. מית"ר הבית של סוזן""את 

 מית"ר הבית של סוזן""ב ההשתתפות: דפוסי 2 לוח

 טווח ממוצע 

 18-14 16.1 כניסההגיל 
 40-3  18 שהייה )בחודשים(המשך 

 5-2 3.9 בשבוע עבודההמספר ימי 
 19-14.5 17.6 עזיבההגיל 
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  רצון  3היו: מית"ר הבית של סוזן""מלבד הגעה לגיל גיוס, סיבות אחרות לעזיבת  עזיבה:הסיבות

(, 13%(, השתלבות במסגרת לימודים או בעבודה אחרת )28%בשינוי ותחושת מוכנות להמשיך הלאה )

אחרת לעזיבה, למשל: "הייתי בתקופה  המשיבים ציינו סיבהן מ 10%(. 5%) מסגרתבוקושי להסתדר 

אף אחד  קשה, לא היה לי כוח לכלום"; "המשכורת לא הספיקה" ו"לא רציתי לבוא יותר, נמאס לי".

הבוגרים לא ציין כסיבת עזיבה את האפשרות "אנשי הצוות חשבו שאני מוכן להמשיך הלאה", זאת ן מ

. ייתכן ומלווה אותה בתהליך מסודר פרידהיוזם לא פעם בעצמו את ה מית"ר הבית של סוזן""אף כי 

 שהקושי להתמודד עם הפרידה הוביל למסגור העזיבה כצעד שנעשה ביזמת הנער עצמו.

  :מחלקות בתחומים שונים וניתן לעבוד לאורך הזמן  "ר הבית של סוזן"מית"במחלקות שבהן עבדו

( או במחלקת חרוזים 59%הבוגרים השתלבו במחלקת זכוכית )ן אחוז גבוה מבמחלקות שונות. נמצא ש

למשל תכשיטים, אריזה  ,השתלבו במחלקות האחרות( 3%-18%)(. אחוז נמוך הרבה יותר 46%)

עבדו  61%. מדיווח הבוגרים עולה כי יחסית חדשות היא שהןלאחוז הנמוך ייתכן שהסיבה  וקרמיקה.

, ולא השתלמו במחלקות שונות. עוד ר הבית של סוזן"מית""בבמחלקה אחת בלבד לאורך כל שהייתם 

הבוגרים ן מ 48%)עבדו ביותר ממחלקה אחת הבוגרים ן מאחוז גבוה יותר בוגרות ה לעומתשנמצא 

נוטות , שדפוסי התנהלותן של נערותממצא זה עולה בקנה אחד עם הידוע על  (.הבוגרותן מ 28%לעומת 

הבדלים לפי  לא נמצאו ., גם כשלא נוח להןמצבן השלים עםיותר מנערים בכל מיני מצבים וללשרוד 

 שהייה במסגרת.המשך 

  לנוער מנותק נמצא שבראש ובראשונה  , כאמור,נועד מית"ר הבית של סוזן""עיסוק נוסף: אף כי-

למדו בבית הספר )כולל בתי ספר  76%המשיבים למדו באותה תקופה במסגרת כלשהי: ן מ 87%

המשיבים דיווחו ן מ 18%בבית הצייר.  6%-למדו בתכנית היל"ה ו 18%(, אקסטרניים ולימודי ערב

שאלה זו לא נשאלה אך ייתכן  .מית"ר הבית של סוזן""בשהם עבדו במקום עבודה נוסף בעת ששהו 

היו בני הנוער מנותקים והשתלבותם במסגרת לימודים או עבודה  "מית"ר הבית של סוזן"שבכניסתם ל

 הייתה מאוחרת יותר.

 מית"ר הבית של סוזן""שביעות רצון ותרומת ג. 

. תרשים מית"ר הבית של סוזן""בשונים הבוגרים התבקשו לציין את מידת שביעות הרצון שלהם מהיבטים 

 67%-ו 69%העבודה )ן שבהן השתתפו ומ שונות מצביע על שביעות הרצון הגבוהה שלהם מפעילויות 3

הקשר עם אנשי ן הביעו שביעות רצון גבוהה מהבוגרים ן ממחצית מיותר בהתאמה ענו שהיו מרוצים מאוד(. 

תחושת  (.41%הקשר עם בני הנוער האחרים )ן ( ואחוז נמוך יותר הביעו שביעות רצון גבוהה מ59%הצוות )

תהליכי  מית"ר הבית של סוזן""בכך שהם עברו עשויה להצביע על  החוויה החיובית שנותרה בקרב הבוגרים

  שאותם הם יכולים לקחת עמם לתחומים אחרים בחיים. ,טובים ִחברות

  

                                                   
ך הלאה"; "רציתי שינוי אנשי הצוות חשבו שאני מוכן להמשיהשאלה הייתה סגורה וכללה את התשובות הללו: " 3

 "לא הסתדרתי בבית של סוזן"; "סיבה אחרת". והרגשתי מוכן להמשיך הלאה"; "עמדתי להתגייס";
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 *מית"ר הבית של סוזן""בשביעות הרצון מהיבטים שונים מידת : 3תרשים 

 

 

 

 

   

היו מרוצים מאוד  69%
מפעילויות אחרות שסופקו 

 במסגרת

ן היו מרוצים מאוד מ 67%
 העבודה

ן היו מרוצים מאוד מ 59%
 אנשי הצוותהקשר עם 

ן מהיו מרוצים מאוד  41%
 הקשר עם בני הנוער

 מייצג את שביעות הרצון הגבוה ביותר 5, כאשר 5-1בסולם של  5* ענו 

להערכת הבוגרים, . במגוון תחומים מית"ר הבית של סוזן""תרומת  מציג את תפיסת הבוגרים את 4תרשים 

אחת המטרות העיקריות של המסגרת.  – להם במיוחד בלמידת מיומנויות הנדרשות לעבודה מהתר המסגרת

להעצים את בני הנוער ולפתח בהם מסוגלות עצמית ואמונה ביכולתם לבנות מטרות אחרות של המסגרת הן 

חיזוק השאיפה להתקדם בחיים ושיפור  –לעצמם עתיד טוב יותר. הממצאים מראים כי גם נושאים אלה 

בנוגע לארבעה  מאוד.במידה רבה צוינו כתחומים שבהם הבוגרים נתרמו  – תחושת המסוגלות העצמית

מיומנויות של  למידתתרם להם במידה מועטה יחסית:  מית"ר הבית של סוזן""תחומים ציינו הבוגרים ש

קראת הגיוס והכנה ל ועל הדרך לממש אותן מידע על זכויותקבלת ידע בתחום העסקי, קבלת ניהול כספים, 

ר הבית של "מית"מאחר שעל תחומים אלה, ובפרט הקניית מיומנויות של ניהול כספים, מושם דגש ב לצבא.

יצוין כי מרכז המבקרים ומרכז  .הוא אינו מצליח לספק את הצורך של הבוגרים, יש לבחון מדוע "סוזן

ולא התנסו בפועל  לקחו חלק בזההבוגרים שרואיינו לא מרבית המכירות הוקמו בשנים האחרונות ועל כן 

ידע וכלים להתנהלות כלכלית  , המספקת"פעמונים" הוזמנה עמותתלקוחות. כמו כן, לאחרונה בעבודה עם 

     ."ר הבית של סוזן"מית"ב להעביר סדנאות ,נבונה

 (5-1)ממוצע, סולם  מית"ר הבית של סוזן""תפיסת הבוגרים את תרומת : 4תרשים 

 

לבני נוער הנמצאים במצב דומה לזה שבו הם היו בזמן שהחלו לעבוד  היו ממליציםעל השאלה האם 

 .ענו שהיו ממליצים במידה רבה מאוד 77% ,להשתלב במסגרת זו מית"ר הבית של סוזן""ב
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  "סוזן של הבית ר"מית" עזיבת אחרי הראשונה התקופהד. 

לחיים עצמאיים שאלנו את הבוגרים על התקופה הראשונה  "ר הבית של סוזן"מית"כדי לבחון את המעבר מ

שירתו  31%עבדו,  38%לאחר סיום המסגרת. נמצא שכמעט כל הבוגרים היו משולבים במסגרת כלשהי: 

(. מדיווח 5בלבד היו בבית )תרשים  8%-למדו במכינה קדם צבאית ו 5%למדו,  18%בצבא או בשירות לאומי, 

סייעו להם בהחלטה מה לעשות  מית"ר הבית של סוזן""במהם חשו שאנשי הצוות  56%-הבוגרים עולה ש

 אחרי סיום המסגרת. 

 )באחוזים( מית"ר הבית של סוזן"": עיסוק עיקרי בחודשים הראשונים לאחר סיום 5תרשים 

 

שמצביעים על קושי להשתלב במסגרת , לא מעטים במעבר לעצמאותעל קשיים דיווחו הבוגרים עם זאת, 

 51% "ר הבית של סוזן"מית"שבשנה הראשונה לאחר סיום עולה  3לוח מ .וכן על קשיים רגשיים וחברתיים

למצוא הבוגרים דיווחו על קושי ן שליש מ. )מדד מסכם( הבוגרים התמודדו עם שלושה קשיים לפחותן מ

הבוגרים דיווחו על ן כרבע מו ,עם קשיים רגשייםלהתמודד קושי  ועל עבודה או להסתדר בעבודה חדשה

להתמודד עם ; להתמודד עם קשיים חברתיים; למצוא מסגרת לימודים או להסתדר בה: האלההקשיים 

להתפרנס במידה שתאפשר לשלם  ;להסתדר עם המשפחה; התחושה שאני צריך להתמודד עם הכול לבד

ם "תמיד או כמעט הנו שהיה להם עם מי לדבר על קשייהבוגרים ציין מ 70%-. כחשבונות, שכר דירה וכדומה

 .תמיד"
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8
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 )באחוזים( מית"ר הבית של סוזן""סיום לאחר  בשנה הראשונה: קשיים 3 לוח
 הכול-סך 

 33 למצוא עבודה או להסתדר בעבודה חדשה
 33 להתמודד עם קשיים רגשיים )קושי לישון, עצבנות, תחושת לחץ ומתח בלי פוסקים, תחושת דיכאון(

 23 למצוא מסגרת לימודים או להסתדר בה
 23 להתמודד עם קשיים חברתיים, למשל להסתדר עם חברים/ליצור חברויות חדשות

 23 להתמודד עם התחושה שאני צריך להתמודד עם הכול לבד
 23 להסתדר עם המשפחה

 23 להתפרנס במידה שתאפשר לשלם חשבונות, שכר דירה וכדומה
 18 תכניותיך לעתידלהחליט על 

 13 להתמודד עם בעיות בריאות
 13 להתמודד עם הצורך לטפל או לתמוך בבן משפחה )חולה, מכור, מובטל(

 10 להתמודד עם חובות כספיים
 10 להתמודד עם התמכרות

 8 למצוא מקום מגורים/להחזיק במקום המגורים שהיה
 51 מדד מסכם: שלושה קשיים לפחות

  

 69 1מי לדבר על הקשיים האלה )תמיד או כמעט תמיד(היה לו עם 
 "אף פעם", "לעתים רחוקות", "לעתים קרובות" הקטגוריות המשלימות הן: 1

ובני  "ר הבית של סוזן"מית"נראה שחלק ממקורות התמיכה שעמדו בפני הבוגרים היו אנשי הצוות של 

נשארו  הבוגרים מרביתהנוער האחרים שעבדו עמם. בתקופה הראשונה לאחר סיום המסגרת ועד היום 

נשארו בקשר גם עם אנשי צוות וגם עם בני הנוער  51%: עם בני הנוער האחרים ואבקשר עם אנשי הצוות 

(. 4לא נשארו בקשר עם אף אחד מהם )ראו לוח  23%-שמרו על קשר רק עם אחד הגורמים ו 26%האחרים; 

הקשר עם אנשי הצוות ועם בני הנוער נשמר בדרכים מגוונות )הודעות טקסט, ביקורים, מפגשים(, ובפרט 

 באמצעות שיחות טלפון.

בקרב הבוגרים נמצא אחוז גבוה יותר ששמרו על קשר עם אנשי הצוות או עם בני הנוער : ם לפי מגדרהבדלי

ן מ 71%האחרים לעומת הבוגרות. הדבר בולט במיוחד בנוגע לשמירה על קשר עם בני הנוער האחרים )

  הבוגרות(.   ן מ 50%לעומת הבוגרים דיווחו שהם נשארו בקשר עם עמיתיהם 

 , לפי מגדרמית"ר הבית של סוזן""בני נוער אחרים לאחר עזיבת עם קשר עם אנשי צוות ו: דפוסי 4 לוח
 )באחוזים(

  בוגרות  בוגרים הכול-סך 

 61 71 67 נשאר בקשר עם איש צוות 
 73 87 81 מהם, נשאר בקשר עד היום

    

 50 71 62 נשאר בקשר עם בני הנוער האחרים
 78 93 87 מהם, עד היום

    

 100 100 100 1הכול-סך –נשאר בקשר עם גורם כלשהו )צוות או נוער( 
 44 57 51 עם שניהם

 22 29 26 רק עם אחד מהם
 33 14 23 עם אף אחד

 בתקופה הראשונה או עד היום 1
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בהיבט  ממלא תפקיד חשוב "ר הבית של סוזן"מית"משך השהייה ב: שהייה במסגרתההבדלים לפי משך 

מעל שנה נקשרו יותר למסגרת והמשיכו  "ר הבית של סוזן"מית"של שמירה על קשר. כצפוי, בוגרים שעבדו ב

הבוגרים שעבדו מעל שנה נשארו בקשר ן מ 79% –לשמור על קשר עם אנשי הצוות ועם בני הנוער האחרים 

הפערים מעניין לציין ש יותר.שנה לכל ה "ר הבית של סוזן"מית"הבוגרים שהיו בן מ 25%עם שניהם לעומת 

הבוגרים שהיו שנה לכל היותר במסגרת ן מ 35%גדולים במיוחד בשמירה על קשר עם בני הנוער האחרים; 

 הבוגרים שהיו במסגרת מעל שנה.ן מ 90%דיווחו שנשארו בקשר עם בני הנוער האחרים לעומת 

הבוגרים שלא שמרו על קשר עם אף  23%בחינת מאפייניהם של : מאפייניהם של הבוגרים שניתקו קשר

שנות  12-ועם רמת השכלה של פחות מ 20צעירים עד גיל  ,חילונים נשים,אחוז גבוה מהם הם שגורם מעלה 

 אף. קושי מיוחד בהשתלבות ובמסגרת רמת ההשכלה הנמוכה יכולה להצביע על קשיי השתלבות. לימוד

הבוגרים ן מאחוז גבוה יותר  ,ששמרו על קשרלעומת הבוגרים : גם מממצאים אחרים הבקבלת תמיכה על

 .וחווים יותר קשיים רגשיים אינם נמצאים כיום בקשר עם גורם טיפול כלשהו ,לא התגייסו לצבאשהתנתקו 

  חיים תחומי במגווןבהווה  הבוגרים מצבה. 

תחומים אלה . הבוגרים בשלל תחומי חיים כאמור, המטרה העיקרית של המחקר הייתה ללמוד על תפקוד

( 2009יוסי קטן ). עשויים להיות משאב להשתלבות בשוק העבודה ובחיים בוגרים או חסם להשתלבות זו

הגדיר מספר יעדים שעל צעירים להשיג כדי להבטיח את התפתחותם התקינה, את מיצוי הפוטנציאל שלהם 

( 2יאפשרו לימודים גבוהים או רכישת מקצוע; )ות ש( השתלבות במסגר1ואת השתלבותם בחברה: )

( השתלבות במסגרות 4( דיור הולם; )3השתלבות בתעסוקה שתבטיח הכנסה הולמת וסיפוק אישי; )

חברתיות שיספקו תחושת שייכות וזהות ויאפשרו מעורבות חברתית. בהתאם לכך, במסגרת המחקר נבחנו 

ביכולת ההשתלבות במסגרות שונות ום התעסוקה היבטים בתחום ההשכלה העיונית והמקצועית, בתחו

להקשות נבחנו תחומים נוספים שיכולים לסייע בהשתלבות בתעסוקה או , . כמו כן)לימודים, עבודה, צבא(

 מצב הבריאות וקיומן של התנהגויות סיכון. על השתלבות זו, למשל 

)פרק הזמן  לפחות לפני ביצוע הסקרשנתיים  "ר הבית של סוזן"מית"הבוגרים שרואיינו סיימו את נזכיר ש

 שנים. 21.2הוא  הםהגיל הממוצע שלוש שנים( 3.6הממוצע שעבר מאז הסיום הוא 

 ם היום ולאחר מכן נסקר מצבם בכל תחום בנפרד.וגריבה העיסוק העיקרי שלפרק זה נפתח בהצגת -תת

 עיסוק עיקרי כיום. 1

-מהם עובדים או משרתים ו 85%נמצאים כיום במסגרת:  "ר הבית של סוזן"מית"מלבד בוגר אחד, כל בוגרי 

 בשירות חובה )כולל משרתים אחוז המועסקים 24-18 ניבצעירים יהודים לעומת מהם עובדים ולומדים.  13%

  (.%16לעומת  %2( ואחוז המנותקים נמוך הרבה יותר )%67לעומת  %98גבוה הרבה יותר ) 4(קבע או בשירות

                                                   
עם הצורך לספק נתונים  2012הכללת צעירים המשרתים בצבא בנתוני הלמ"ס על אחוז המועסקים החלה בשנת  4

בארץ שלא עבדו ולא  24-18שאחוז הצעירים בני . בשל שירות החובה נמצא OECD-ארציים להשוואה למדינות ה
 הוחלט לכלול את החיילים כמועסקים. , ולפיכךOECD-למדו היה הרבה יותר גבוה מאשר בארצות ה
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                  יהודים הצעירים כלל הלעומת  "ר הבית של סוזן"מית": עיסוק עיקרי היום של בוגרי 6תרשים 
 )באחוזים( בישראל 24-18בני 

  

 12.31, לוח 2015מקור: הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל,   *
 המועסקים לוכ-ךמשרתי צבא סדיר וצבא קבע נכללו בס 2012משנת  1

 

 לאומיי או צבאשירות . 2

 .עדיין משרתים 41%-סיימו שירות מלא ו 23%שירתו או משרתים בצבא,  64%-מדיווח הבוגרים עולה ש

 להתנסות בתחומי חיים רבים. , כאמור,מסביר מדוע הבוגרים לא הספיקו של המשרתים אחוז הגבוהה

התאמה -בשל אי(, פטור 34%גיוסם היו פטור מטעמי דת )-( הסיבות שניתנו לאי23%בקרב הלא משרתים )

 "ר הבית של סוזן"מית"השוואה בין דפוסי השירות של בוגרי  (.44%)פורטו ת שלא ואחרוסיבות ( 22%)

לעומת  (.7מלמדת על דפוסי השתתפות כמעט זהים )תרשים  24-20של צעירים יהודים בני  השירותלדפוסי 

( 80%-משרתים בצבא בקרב הבוגרים )כזאת, מחקרים על בוגרי פנימיות מדווחים על אחוז גבוה יותר של 

 (.2015; רפאלי, 2008( )זעירא ובנבנישתי, 5%-ועל אחוז נמוך של לא משרתים כלל )כ

ששירתו בצבא או שמשרתים כעת. אחוז גבוה מן  מציג את מאפייני השירות הצבאי של הבוגרים 5לוח 

כרבע מן  .ישית שירתו כמפקדים( וחמ44%( או רכשו מקצוע במהלך שירותם )88%הבוגרים עלו בדרגה )

מן הבוגרים שרואיינו הוכרו  28%הבוגרים דיווחו שהיו נפקדים או עריקים וכעשירית ציינו שנאסרו. 

כחיילים בודדים, ממצא התואם את האחוז הגבוה יחסית של הבוגרים שאינם מתגוררים עם הוריהם )ראו 

דיווח הבוגרים על מאפייני השירות הצבאי שלהם דומים לממצאים על מאפייני השירות של  (.1תרשים 

   (. 2015; רפאלי, 2008צעירים בוגרי פנימיות בישראל )זעירא ובנבנישתי, 

מן הבוגרים בממוצע חוו קשיים במהלך שירותם הצבאי. הקשיים שדווחו נוגעים בעיקר לבעיות  40%

ת ולקושי להסתדר עם המפקדים או לציית לכללי המסגרת )יותר ממחצית משפחתיות, לבעיות כלכליו

דיווחו עליהם(. קשיים אלה עולים בקנה אחד עם מאפיינים של צעירים בסיכון, המתמודדים עם היעדר 

תמיכה משפחתית, המתבטאת גם בצורך לדאוג לפרנסה, ואשר מתאפיינים לא פעם בקושי להסתגל 

קשיי הסתגלות לשירות הצבאי נמצאו במחקרים שנערכו בישראל על צעירים  למסגרות ולהישמע לסמכות.

 (.  2015; רפאלי, 2012אעידן, -; סולימני2006שלף ולזר, -ביתיות )גרשטמן-בסיכון, למשל בוגרי מסגרות חוץ

56
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16

*24-18בני צעירים יהודים 

כולל  )רק עובד 
(  משרת

לומד ועובד  

רק לומד  

מנותק   85

13
2

ר הבית של סוזן"בוגרי מית
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 24-20יהודים בני הצעירים כלל הלעומת  "ר הבית של סוזן"מית": דפוסי שירות, בוגרי 7תרשים 
 )באחוזים( *בישראל

 

                           * מקור: הסקר החברתי של הלמ"ס
 ת צבאי כולל שירות מלא, חלקי, קבע ועדיין משרתיםושיר

 
 )באחוזים(בקרב המשרתים כיום והמשרתים בעבר צבאי השירות ה: מאפייני 5 לוח

 הכול-סך 
N 25 

  דברים שהתרחשו במהלך השירות
 88 עלייה בדרגה

 20 כמפקד שירות
 44 רכישת מקצוע

 28 הכרה כחייל בודד
 24 נפקדות/עריקות

 12 מאסר
  

  קשיים שחווה במהלך השירות
 64 ל בבן משפחה חולה או מוגבלוריון, טיפיהכגון בעיות ת"ש/משפחתיות 

 60 בעיות כלכליות
 52 /קושי לציית לכללי המסגרת הצבאיתהסתדר עם המפקדיםקושי ל
 32 להסתדר עם החיילים האחריםקושי 

 24 בעיות בריאות
 24 ל המרחק של הבסיס ממקום המגוריםשקושי ב
 20 משעמם וש תורם/היה לילא הרג

  

 40 אחוז ממוצע שחוו קשיים במהלך השירות
  

 69 1השירותן מגבוהה שביעות רצון 
  ענו "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" 1
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 שנות לימוד או פחות 12( עובדים בעלי 26-23) יהודים לצעירים "ר הבית של סוזן"מית"בין בוגרי השוואה 

ר הבית "מית"האחוז הגבוה של בוגרי  , מבליטה את8, כמוצג בתרשים (2014סטרבצ'ינסקי ואחרים, -)כאהן

כלכליים נקודות אחוז ויותר נמצאו בקשיים משפחתיים,  30. הבדלים של שחווים קשיים בצבא "של סוזן

 .וחברתיים

לעומת צעירים יהודים עובדים  "ר הבית של סוזן"מית": קשיים במהלך השירות הצבאי, בוגרי 8תרשים 
     שנות לימוד או פחות )באחוזים( 12בעלי 

 (2014סטרבצ'ינסקי ואחרים, -שנות לימוד או פחות )כאהן 12סקר צעירים עובדים בעלי מקור: 

 השכלה. 3

הדיווח על התעודה ן מ. מצביע על קשיים בנושא זה "ר הבית של סוזן"מית"ההשכלה בקרב בוגרי תחום 

שאין מביניהם כאלה ; לא זו בלבד המסגרתנמוכה של בוגרי העולה רמת ההשכלה  יותר שיש בידםהגבוהה ב

רמת השכלתם נמוכה . (9)ראו תרשים  תיכונית, למרביתם אין תעודת בגרות מלאה-שרכשו השכלה על

-יש בגרות מלאה ו 63%-ל 24-18יהודים בני  . בקרבאך גם לעומת בוגרי פנימיות כלל האוכלוסייה לעומת

בקרב בוגרי ; (2014 ,ס"הלמ של הבית משקי הוצאות סקר) תיכונית או אקדמית-בעלי השכלה על 11%

ב בוגרי הפנימיות אחוז הצעירים בגרות חלקית. יש לציין שגם בקר 34%-בגרות מלאה ול 55%-פנימיות ל

מחויב לקלוט  "ר הבית של סוזן"מית"שחשוב לזכור (. 2015( )רפאלי, 2%תיכונית נמוך מאוד )-עם השכלה על

בראש ובראשונה בני נוער מנותקים, לפיכך נקודת ההתחלה של צעירים אלה נמוכה משל כלל האוכלוסייה. 

 69%הפרעת קשב וריכוז )על דיווחו על לקות למידה או  "סוזןר הבית של "מית"אחוז גבוה מבוגרי כמו כן, 

מדובר , יש לזכור שלצד זאת. המציבות קשיים בפני הלומדיםלקויות (, בכלל האוכלוסייה 10%-כלעומת 

 הצבא הם ישלימו את השכלתם. ן שרובם עוד משרתים, וייתכן שאחרי השחרור מ ,באנשים צעירים מאוד

: בעוד מרבית הבוגרות דפוסי התנהלות שוניםעל  בין הבוגרים לבוגרות מלמדת השוואה: הבדלים לפי מגדר

הבוגרים מרוכזים בעיקר עם בגרות מלאה,  39%-שנות לימוד ו 12-עם פחות מ 22% –נמצאות בשני הקצוות 

 .בגרות חלקית 29%-ול שנות לימוד 12תעודה של מהם  38%-ל –באמצע 
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 )באחוזים( , לפי מגדר: השכלה9תרשים 

 

הרבה יותר חוזקה.  "ר הבית של סוזן"מית"מראים בוגרי  ילעומת ההשכלה העיונית, בתחום המקצוע

הבוגרים האם ן רכישת מקצוע חיונית במיוחד לצעירים שהשכלתם תיכונית בלבד, ועל כן ביקשנו ללמוד מ

החלו  10%קורס נוסף,  למדו 44%-רכשו במהלך חייהם מקצוע בדרך פורמלית כלשהי. מדיווחם עולה ש

 10תרשים . רכשו מקצוע כלשהו במסגרת פורמלית 59%-לומדים כיום ו 13%, לימודים ולא סיימו אותם

הבדלים אלה מצביעים על  מציג את ההבדלים בין הבוגרים לבוגרות בדפוסי ההשתתפות בקורסי מקצוע.

גבוה יותר. ייתכן כי הסיבה היא שהן  דפוסי השתתפות גבוהים יותר בקרב הבוגרות, אך גם על אחוז נשירה

 מנסות יותר, גם אם לא תמיד מצליחות. 

 , לפי מגדרהשתלבות בקורסי מקצוע: 10תרשים 

 בוגרות    בוגרים

  50% 1למדו קורס נוסף 38% 

 17% 2החלו ללמוד ולא סיימו את לימודיהם 5%

 22% לומדים כיום 5%

 61% 3רכשו מקצוע 57%

רובם בתחום הקוסמטיקה )איפור, עיצוב שיער, ציפורניים( והבישול. מלבד זאת דווח על קורס בתחומים של  1
 מכונאות רכב, מחשבים, אנגלית, חובש, נגרות, צילום, אילוף כלבים, תקלוט 

 סיבות לעזיבה: חוסר זמן, חוסר חשק, לא ראיתי בזה משהו טוב ומועיל, נכשלתי באמצע 2

למד קורסים נוספים; רכש המשתנים הללו: סיום תיכון עם תעודת מקצוע; למד לתעודת מקצוע;  חמשתכולל את  3
 מקצוע בצבא; לומד היום לתעודת מקצוע
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בוגרות בוגרים הכול-סך-" הבית של סוזן"בוגרי 

שנות לימוד  12-פחות מ שנות לימוד  12תעודה של  סיום תיכון עם תעודת מקצוע 

בגרות חלקית   בגרות מלאה   תעודת מקצוע אחרת  
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 תעסוקה ומצב כלכלי. 4

 תעסוקה

. ייתכן בט זה בחייהםימלמדת על חשיבות ה "ר הבית של סוזן"מית"בחינה של מצב התעסוקה של בוגרי 

כי הדבר נובע ממוטיבציה גבוהה לעבודה וייתכן שאילוצים כלכליים מחייבים אותם לדאוג לפרנסתם 

. "ר הבית של סוזן"מית"ם מאז סיימו את בוגריה דפוסי התעסוקה שלמציג את  6לוח כל העת. 

לעבוד אך לא רצו  43%; הזמן לפחות מאז עזבו את המסגרתן עבדו כמחצית מ 72%-עולה שמדיווחיהם 

   ם בלי עבודה או לימודים.ידיווחו על תקופות של יותר מחודשי 28%-מצאו עבודה ו

 )באחוזים( "מית"ר הבית של סוזן" סיום: דפוסי תעסוקה מאז 6 לוח
 הכול-סך 

 100 "מית"ר הבית של סוזן"מתוך הזמן שעבר מאז עזיבת זמן שעבד, 
 15 לא עבדתי בכלל

 13 הזמןן חלק קטן מ
 21 הזמןן כמחצית מ

 51 רוב או כל הזמן
  

 100 רצה לעבוד ולא מצא עבודה
 43 1כן
 57 לא

  

 28 תקופות בלי עבודה או לימודים יותר מחודשיים
  

 100 סיבות לניתוק
 27 זמן מעבר

 64 אבטלה או חיפוש עבודה
 9 בעיות בריאות ותפקוד

 פעמים. 4-10שלוש, שלושה ענו שזה קרה -שזה קרה פעמייםשבעה ענו שזה קרה פעם אחת, שלושה ענו  1

הבוגרים עבדו ן ם כיום. נמצא ששני שלישים מבוגריה את מאפייני התעסוקה שלביתר פירוט תאר מ 7לוח 

נוסף על שירותם הצבאי גם עובדים בשכר. כלומר, אחוז זה אינו כולל ש 27%בשכר בחודש האחרון, בהם 

 "ר הבית של סוזן"מית"בוגרי העובדים בשכר מקרב  מאפייני התעסוקה של. חיילים שאינם עובדים בשכר

 92% ,רבקרב הבוגרים העובדים בשכ מצביעים על היקף עבודה גבוה וכן על יציבות גבוהה בתעסוקה:

עובדים במשרה מלאה. הוותק הממוצע שלהם  62%-עובדים בעבודה קבועה, ו 85%שכירים, עובדים כ

ממצא זה נכון  .או גבוה ממנו שכר המינימוםלושכרם של רוב המרואיינים דומה  נהבמקום העבודה הוא כש

 31%אחוז גבוה יותר שמשתכרות מתחת לשכר המינימום )במיוחד בנוגע לבוגרים; בקרב הבוגרות נמצא 

 (.הבוגריםבקרב  8%לעומת 

קצת  יםגבוה יםאחוז חופש.ימי מקבלים תשלום עבור ציינו שהם  "ר הבית של סוזן"מית"מחצית מבוגרי 

לקרן פנסיה, קופת גמל שמפרישים להם כסף  ( או62%) תשלום עבור ימי מחלהמקבלים ציינו שהם יותר 

יש . מקרב העובדים חצי שנה ויותר, תקופת הוותק שבה פנסיה מחויבת על פי חוק( 64%) או ביטוח מנהלים

המצופה. ן כן האחוזים שדווחו נמוכים מ לזכור שהטבות אלה מעוגנות בחוק ומעסיקים חייבים לספקן ועל

עבור תנאים סוציאליים אלה גבוה יותר )המקבלים ( נמצא שאחוז בוגרי הפנימיות 2015במחקרה של רפאלי )

עוד חשוב לציין בהקשר ימי מחלה או חופשה(. מקבלים תשלום עבור  85%-לקרן פנסיה ומופרש כסף  73%
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. 11%-23% – הטבות אלומקבלים יודעים או זוכרים אם הם  אחוז הבוגרים שדיווחו שהם אינםלכך את 

לקבלת מידע  "ר הבית של סוזן"מית"הערכה הנמוכה יחסית של תרומת הממצא זה עולה בקנה אחד עם 

האחוז הגבוה יחסית של מחפשי עבודה מתוך כלל (. 5בנוגע לזכויותיהם ולדרכי המימוש שלהן )ראו תרשים 

 הרצון שלהם לשפר את תנאי עבודתם.( עשוי להצביע על 30%העובדים )

 כיום )באחוזים(של העובדים בשכר תעסוקה ה מאפייני: 7 לוח
 הכול-סך 

 66 (בשכר)כולל חיילים שעבדו בעבודה  עבד בשכר בחודש האחרון
 27 מתוכם, עדיין משרת

 30 מחפש עבודה כיוםמתוכם, 
  

  (N=26)לא כולל משרתים בצבא שאינם עובדים( ) היוםבשכר מאפייני העובדים 

 8 עובד ביותר ממקום עבודה אחד
 92 שכיר

 1 85 עובד בעבודה קבועה

 62 עובד במשרה מלאה
  

 100 עיסוק עיקרי במקום העבודה
 73 עובדי מכירות ושירותים
 12 ובבינויבעלי מלאכה בתעשייה 
 15 עובדים בלתי מקצועיים

  

  11.26 2ותק בעבודה )ממוצע בחודשים(
  

  זכאי להטבות אלה בעבודה
 50 3קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים

 50 חופשה שנתית בתשלום
 62 תשלום עבור ימי מחלה

 27 קרן השתלמות
 39 קיבל בשנתיים האחרונות קידום או העלאת שכר

  

 100 3מינימוםהשכר  לעומתגובה השכר 
 19 נמוך
 35 דומה
 38 גבוה

  

 100 קיים חשש שיאבד את עבודתו בשנה הקרובה
 84 אין חשש
 4 חשש קטן
 12 או גדול מאוד חשש גדול

  

 4.1 נוכחית )ממוצע(העבודה הן שביעות רצון מ
 (%4( או זמנית )%11המשלים הוא עובד בעבודה מזדמנת ) 1
 חודשים 42טווח של חצי חודש עד  2
לחודש לעבודה במשרה מלאה, והם  "חש 4,650ברוטו לשעה או  "חש 25שכר המינימום: בשאלה הוצג למרואיינים  3

 (8%הקטגוריה המשלימה היא "אין הכנסה קבועה" )התבקשו לענות מהו שכרם לעומתו. 
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במאפייני תעסוקה שונים.  גילםני ב לצעירים יהודים "ר הבית של סוזן"מית"בין בוגרי  משווה 8לוח 

 98%בקרב "בוגרי הבית של סוזן" )ים( ת)כולל משרמלמדת על האחוז הגבוה של המועסקים  ואהוההש

ביניהן ההבדלים נראה ש, (7תרשים אחוז המשרתים דומה בשתי הקבוצות )ראו כיוון ש(. 67%לעומת 

שהפריבילגיה לעכב את הכניסה לשוק העבודה  אפשר להסביר בכךהבדלים אלה  .עובדיםנובעים מאחוז ה

  , שחייבים לדאוג לפרנסתם."מית"ר הבית של סוזן"אינה נחלת בוגרי  לאחר סיום שירות החובה

משלח היד השכיח ביותר הוא עובדי  "ר הבית של סוזן"מית"בדומה לצעירים בני גילם, גם בקרב בוגרי 

עדיין לא הספיקו לרכוש שמשרות המאופיינות במיומנות נמוכה נפוצות בקרב צעירים מכירות ושירותים. 

-24, בני לצעירים יהודים "ר הבית של סוזן"מית"ההשוואה בין בוגרי  (.2015תיכונית )פוקס, -השכלה על

 12%החוששים לאבד את עבודתם ) "ר הבית של סוזן"מית"בוגרי  שליותר על האחוז הגבוה מלמדת גם  ,20

להצביע על  הבוגרים, גם הוא עשוין . אף כי חשש זה אינו נחלת רבים מבקרב צעירים יהודים( 6%לעומת 

לצעירים אלה אין רשת ביטחון לסמוך עליה בעת משבר וחוויית  .מידת החשיבות של העבודה בחיי הבוגרים

  ההישרדות נוכחת מאוד בחייהם. 

 בני גילם יהודיםהצעירים כלל הלעומת  "של סוזן ר הבית"מית"מאפייני תעסוקה, בוגרי : 8 לוח
 )באחוזים( בישראל

 צעירים יהודים "ר הבית של סוזן"מית"בוגרי  

 1 67 98 מועסקים )כולל משרתים(

   :מתוך המועסקים )לא כולל משרתים שאינם עובדים(

 1 99 92 שכירים

 2 67 62 עובדים במשרה מלאה

 2 49 73 עובדי פקידות, מכירות ושירותים

 3 6 12 חשש גדול או גדול מאוד לאבד את העבודה

 11 12 4העבודהן שביעות רצון מ-אי
 18-24(, יהודים בני 2014סקר כוח אדם של הלמ"ס ) 1
 18-24(, יהודים בני 2014מקור: סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס ) 2
 20-24(, יהודים בני 2014מקור: הסקר החברתי של הלמ"ס ) 3
כך מרוצה" או -; בצעירים יהודים הקטגוריות הן "לא כל5בסולם של  1-2הקטגוריות הן  "בית של סוזן"מית"ר הב 4

 מרוצה כלל"  "לא

 מצב כלכלי
בחודש האחרון; קשיי פרנסה מאז  תםבשלושה אופנים: מקורות הכנס חןנב המצב הכלכלי של הבוגרים

בחינת מקורות ההכנסה של הבוגרים . (9)ראו לוח  כיום; קשיים כלכליים "ר הבית של סוזן"מית"סיימו את 

מקור ההכנסה שלהם בחודש האחרון היה שכר עבודה או דיווחו ש 92% –מצביעה על עצמאותם הכלכלית 

בלבד קיבלו עזרה כספית קבועה  5%-ו דיווחו שלא קיבלו אף תמיכה בשנה האחרונה 90%משכורת חייל, 

ושהם חווים היום  "ר הבית של סוזן"מית"עם זאת, הקשיים הכלכליים שחוו מאז סיום  המשפחה.ן מ

אחוז לא ש צורך בתמיכה כלכלית. נמצא עדריינה נובעת מהמלמדים כי עצמאות זו היא כורח המציאות וא

כדי , עד "ר הבית של סוזן"מית"( חוו קשיי פרנסה בתקופות שונות מאז סיימו את 39%הבוגרים )ן מבוטל מ

ן לקורת גג. גם כיום דיווחו כשליש מ םקושי לשלם על הוצאות בסיסיות, לקנות אוכל או לדאוג לעצמ

הבוגרים על קשיים כלכליים, המתבטאים בין השאר בקושי להתפרנס במידת הצורך ובהתמודדות עם 

         חובות כספיים.
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 היום וקשיים כלכליים "סוזןר הבית של "מית"מאז סיום , קשיי פרנסה : מקורות הכנסה9 לוח
 )באחוזים(

 הכול-סך 

   :מקורות הכנסה בחודש האחרון
 92 שכר עבודה או משכורת חייל

 26 1מקור הכנסה שאינו שכר עבודה או משכורת חייל
 95 מקור הכנסה אחד לפחות )שכר עבודה/משכורת חייל או מקור הכנסה אחר(

 90 2בשנה האחרונהלא קיבל אף תמיכה 
  

  :הייתה תקופה ש "בית של סוזן"מית"ר המאז עזב את 
 18 לא היה לו איפה לגור

 31 לא היה לו כסף להוצאות בסיסיות
 23 לא היה לו מספיק כסף לקנות אוכל

 39 הקשיים לעילן מדד מסכם: קושי אחד לפחות מ
  

 32 3אחוז ממוצע של החווים כיום קושי כלכלי
המוסד לביטוח לאומי; פיקדון/מענק ן קצבה כלשהי מאלה: המקורות הן ממדד מסכם הכולל לפחות חמישה  1

לחיילים משוחררים )רק בקרב הזכאים(; שכר מעבודה של בן/בת זוג )רק בקרב אלה שיש להם בני זוג(; עזרה 
 ון  כספית קבועה מקרובי משפחה; עזרה כספית קבועה מגורם ציבורי כגון משרד הביטח

( דיווחו על קבלת עזרה מגורם ציבורי בשנה האחרונה, למשל תמיכה למימון דיור או %5-%3אחוזים בודדים ) 2
 מלגת קיום ממשרד הביטחון לימודים ו

חווה בעיות כלכליות בעת השירות הצבאי )רק בקרב אלה שמשרתים היום(; מתמודד משתנים:  ההמדד כולל שלוש 3
 כפי הצורך; מתמודד היום עם חובות כספייםהיום עם קושי להתפרנס 

 משפחה וחברים בני קשרים עםפנאי ו. 5

במקומות בילוי דוגמת בתי קולנוע, בתי קפה וכדומה נוהגים לבלות ( 62%)דיווח הבוגרים עולה שמרביתם מ

את  ( מבלים51%הבוגרים )ן בהתאם, אחוז זהה מבלים את שעות הפנאי בעיקר עם חברים. כמחצית מו

ספורט. ב סקיםעו 18%-בבית בקריאה, בצפייה בטלוויזיה, במשחקי מחשב ועוד ו שעות הפנאי שלהם

  (.18%( או עם בן או בת הזוג )20%הבוגרים דיווחו שהם מבלים בעיקר עם בני משפחה )ן כחמישית מ

ר הבית של "תמי", מלמדים על אחד הכוחות של בוגרי 10היחסים עם בני משפחה וחברים, המוצגים בלוח 

הבוגרים קשר עם ן מ 92%-ל. רבים נמצאים בקשר עם גורם כלשהו ויודעים להיתמך בעת הצורך. "סוזן

-כ –. מידת הקרבה שדווחה גבוהה מאוד (10)ראו לוח  בקשר עם שני ההורים 67%-ו אחד מהוריהם לפחות

הבוגרים יש חבר/ה או בן/בת זוג. גם באשר לקשרים אלה דווח על ן מ 36%-ל. 5בממוצע מתוך סולם של  4

בממוצע(. לכל הבוגרים יש חבר אחד לפחות  4.5) היחסיםן מגבוהה שביעות רצון על וגבוהה קרבה רמת 

שאפשר לבלות אתו וכמעט לכולם יש את מי לשתף או עם מי להתייעץ בעת הצורך. חברים הם הגורם שאותו 

  (.24%( ובן/בת זוג )38%כן אם )מ( ולאחר 76%בוהה ביותר )משתפים בשכיחות הג

מהם דיווחו שהם חשים  15%למרות האחוז הגבוה של בוגרים שיש להם חברים או את מי לשתף, עם זאת, 

, שדיווחו על 24-20אחוז הצעירים היהודים בני  לעומתבדידות לעתים קרובות. אחוז זה גבוה פי חמישה 

תחושת בדידות מאפיינת צעירים בסיכון . (2014)הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת  תחושת בדידות

להצביע על תחושת שייכות נמוכה גם תחושת בדידות עשויה שמתמודדים לא פעם עם היעדר עורף משפחתי. 

     בסיכון., שגם היא מאפיינת צעירים (2012יותר לקהילה )זעירא, בנבנישתי ורפאלי, 
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 עם הורים וחברים )באחוזים( : דפוסי קשר10 לוח
 הכול-סך 

 92 הורים( להם בקשר עם אחד ההורים לפחות )מבין אלה שיש
 67 בקשר עם שני ההורים

 18 רק עם האםבקשר 
 7 לא רלוונטי )אין אב או אם(

  

 4.1 (5-1, סולם ממוצע)רק בקרב אלה שבקשר עם אמם  ,לאםשחש קרבה מידת ה
 4 (5-1, סולם ממוצע)רק בקרב אלה שבקשר עם אביהם  ,לאבשחש קרבה מידת ה

  

 36 יש חבר/ה או בן/בת זוג 
  מתוכם,
 4.5 (5-1, סולם ממוצע) שחש כלפי בן/בת הזוג קרבהמידת ה

 4.5  (5-1, סולם ממוצע)היחסים ן מידת שביעות הרצון מ
  

 100 יש חבר קרוב אחד לפחות שאפשר לבלות אתו
 95 או עם מי להתייעץ יש לך את מי לשתף

  

 15 לעתים קרובות חש בדידות

 

  התנהגויות סיכון. 6

כמו כן, הפחתת לכניסה לעולם העבודה הוא מעורבות בעבריינות והתנהגויות סיכון. אחד החסמים 

נבחנו  םבוגריההתנהגויות הסיכון של ועל כן  "ר הבית של סוזן"מית"התנהגויות סיכון היא אחד היעדים של 

הבוגרים נעצרו או שנפתח להם תיק ן מ 10%-. נמצא ש(11)ראו לוח  בעת שהייתם במסגרת ומאז שעזבו

זה קרה מאז סיום המסגרת. השוואה לצעירים יהודים עובדים,  5%-ול השתתפותם במסגרתפלילי בתקופת 

( מלמדת שאחוז 2014 סטרבצ'ינסקי ואחרים,-כאהןשנות לימוד או פחות ) 12, בעלי השכלה של 26-23בני 

ר הבית של "מית"בקרב בוגרי  13% –פעם או שנפתח להם תיק פלילי גבוה מעט יותר -הבוגרים שנעצרו אי

. ההבדלים בולטים במיוחד בנוגע לנשים שהשתתפו בסקר האמור בקרב צעירים יהודים 9%לעומת  "סוזן

בלבד בקרב  3%פעם או שנפתח להם תיק פלילי לעומת -נעצרו אי "ר הבית של סוזן"מית"מבוגרות  11% –

     . ר האמורקבס יהודיות תצעירו

ובין הבוגרים  "ר הבית של סוזן"מית"אחוז דומה נמצא בין הבוגרים שנהגו להשתכר בתקופת שהייתם ב

שהשתכרו שש פעמים או יותר בשנה האחרונה. אחוז הבוגרים שהשתכרו שש פעמים או יותר בשנה 

אחוז  לעומת זאת,. בהתאמה 10%לעומת  28% – 25-18צעירים יהודים בני  לעומתגבוה יותר  האחרונה

 10% – 25-18צעירים יהודים בני  לעומתהבוגרים שקנו כרטיס הגרלה כלשהו בחודש האחרון נמוך יותר 

הסקר ג'וינט ברוקדייל על פי נתוני -עיבוד מיוחד שנעשה במכון מאיירס) התאמהב 24%לעומת 

 (.2009בר המבורגר ואחרים, ; האפידמיולוגי של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול
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 ולאחריה "ר הבית של סוזן"מית"בתקופת  התנהגויות סיכון ומעורבות בעבריינות: 11לוח 

 "מית"ר הבית של סוזן"התקופה שאחרי   "מית"ר הבית של סוזן"תקופת 

 נעצרו או שנפתח להם תיק פלילי 5%  נעצרו או שנפתח להם תיק פלילי 10%

בשנה השתכרו שש פעמים או יותר  %28  נהגו להשתכר 26%

 האחרונה

קנו כרטיס הגרלה כלשהו פעם  %10  --

 האחרוןבחודש אחת לפחות 

 
 הערכה עצמית של מצב הבריאות הפיזי והרגשי. 7

דיווחו שהם סובלים ממחלה כרונית  13% ,(69%מרבית הבוגרים העריכו את מצב בריאותם כ"טוב מאוד" )

בשנה  לחוצים הרגישו 44%מת זאת, מצביע על קשיים לא מעטים: . הדיווח על מצבם הרגשי, לעואו מנכות

)ראו  מדוכאים היודיווחו שהם  21%-חסרי מרץ או שדאגות הפריעו להם לישון ו וחש 28%, האחרונה

 "מית"ר הבית של סוזן"יותר של בוגרי מעלה שאחוז גבוה  24-20. השוואה לצעירים יהודים בני (11תרשים 

ההבדלים בין הקבוצות בולטים ודאגות שמפריעות לישון.  , חוסר מרץמדווחים על מצבי לחץ, דיכאון

ן מ 11%חוו שני קשיים או יותר לעומת  "ר הבית של סוזן"מית"מבוגרי  41% –במיוחד במדד המסכם 

הגבוה של  , ראוי לציון האחוזמתמודדים הבוגריםנוכח הקשיים הרגשיים שעמם הצעירים היהודים. ל

    (.85%ולים להתמודד עם בעיותיהם )יכשהם לעתים קרובות או תמיד בוגרים שציינו כי הם מרגישים 

 24-20בני  יהודיםהצעירים כלל הלעומת  "מית"ר הבית של סוזן", בוגרי : קשיים רגשיים11תרשים 
 )באחוזים( בישראל

   
 24-20. יהודים בני 2013לשנת  מקור: הסקר החברתי של הלמ"ס

  )קטגוריות משלימות: לפעמים/מדי פעם, לעתים רחוקות, אף פעם לא( ענו "לעתים קרובות או תמיד" 1
 )קטגוריות משלימות: לפעמים/מדי פעם, תמיד/לעתים קרובות( "לעתים רחוקות"או  "אף פעם לאענו " 2
 הכיוון של ההיגדים החיוביים שונהלצורך בניית המדד המסכם  3
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 היעזרות בשירותים קהילתיים. 8

לקבל עזרה ולפנות לשירותים ולגורמי טיפול לצורך תמיכה חשובה מאוד. כאמור, רבים מבוגרי  היכולת

פורמלית, דוגמת בני -דיווחו שיש להם עם מי להתייעץ ואת מי לשתף ברמה הבלתי "ר הבית של סוזן"מית"

 גרים היוהבון מ 72%-(, אך נראה שהם גם נעזרים בגורמי מקצוע. נמצא ש10משפחה וחברים )ראו לוח 

נמצאים בקשר עם גורם  (61%אחוז נמוך קצת יותר )בקשר עם גורם טיפול אחד לפחות מאז סיום המסגרת ו

( 49%הגורמים שעמם היו בעיקר בקשר הם עובד סוציאלי ) .(12)ראו תרשים  טיפול אחד לפחות גם כיום

(, 10%(, גורם במרכז לצעירים )13%(. אחוז נמוך יותר דיווחו שהיו בקשר עם פסיכולוג )44%וקב"ן )

-שני הגורמים שדווח שסייעו במיוחד היו עובד סוציאלי ופסיכולוג )כ (.8%( וקצין מבחן )8%פסיכיאטר )

את העזרה  ולקבלת עזרה ולא קיבל הם פנוקרה שדיווחו שהבוגרים ן מ 15% וד(.ציינו שהם סייעו מא 60%

    גורם בצבא )קב"ן או משקית ת"ש(.היה זה מרביתם דיווחו שנזקקו לה. ש

 : קשר עם גורמי טיפול )באחוזים(12תרשים 

 

 היום יםמתמודד הבוגרים קשיים שעמם. 9

הצורך. קושי זה עולה בקנה אחד עם כפי הקושי העיקרי שעמו מתמודדים הבוגרים כיום הוא להתפרנס 

קשיים שכיחים . "ר הבית של סוזן"מית"ממצאים אחרים המצביעים על הקשיים הכלכליים של בוגרי 

למצוא עבודה או להסתדר אחרים הם להתמודד עם קשיים רגשיים ועם מתחים, להחליט על תכניות לעתיד ו

( נראה שהבוגרים מתמודדים 3)ראו לוח  "ר הבית של סוזן"מית"הראשונה לאחר סיום לעומת השנה  בה.

ביתר  –להתפרנס כפי הצורך ולהחליט על תכניות לעתיד  –כיום עם פחות קשיים ולמעט שני סוגי קשיים 

בשני קשיים אלה חלה עלייה. צפוי שעם אין זה מפתיע שדווקא  הקשיים חלה ירידה באחוז המדווחים.

יגברו החששות מפני חוסר יכולת להתפרנס כפי הצורך וההתמודדות עם החלטות באשר לעתיד  העלייה בגיל

    יותר. מכריעה תיעשה 

28

28

44

ר  "מית"מאז שסיים את 
"הבית של סוזן

39

50

11

כיום

 עם אף גורם   

 עם גורם אחד   

 שלושה גורמים-עם שניים   
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 היום )באחוזים( יםמתמודדהבוגרים : קשיים עיקריים שעמם 13תרשים 

 

 תמונת עתיד . 10

. כמו כן, אחד המשאבים הרגשיים ובתכנון תכניותבקבלת החלטות ציפיות חיוביות באשר לעתיד מסייעות 

 ,Koen, Klehe, & Van Vianenהסתכלות קדימה על העתיד )המרכיבים את המסוגלות התעסוקתית הוא 

ועל תפיסת העתיד ( 12)ראו לוח נשאלו על תכניותיהם בשנה הקרובה  "ר הבית של סוזן"מית"בוגרי  (.2012

. התכניות של בוגרי הבית של סוזן לשנה הקרובה מתמקדות בתחום (14)ראו תרשים  שלהם בטווח הארוך

דיווחו שהם מתכננים למצוא עבודה או להשתלב בעבודה טובה יותר. אולם גם בתחום  77% –התעסוקה 

ם נים להשתלב בלימודיציינו שהם מתכנ 47% –הבוגרים מבקש להשתלב ן אחוז לא מבוטל מ ההשכלה

הבוגרים ן מ 57% .ציינו שהם מתכננים להשתלב בקורס הכשרה מקצועית 31%-שאינם לימודי מקצוע ו

מבקשים להשתלב באחד מהם )או לימודי מקצוע או לימודים אחרים(. הבוגרים דיווחו גם על תכניות 

אחרות היו להוציא רישיון  , שהשכיחה בהן הייתה טיול בחו"ל. תכניותאחרות שיש להם לשנה הקרובה

 .הצבא, להחזיר חובותן נהיגה, להתקדם בצבא, להשתחרר מ

( יש אחוז גבוה יותר שמעוניינים להשתלב 20-19מעניין לראות כי בקרב הצעירים יותר )בני : הבדלים לפי גיל

המבוגרים בקורס הכשרה מקצועית וכן למצוא עבודה או להשתלב בעבודה טובה יותר, זאת אף כי גם בקרב 

 מדו ואשר עובדים בעבודות המתאפיינות במיומנויות נמוכות. יותר יש רבים שטרם ל

שדיווחו שאלה התכנית להתחתן בשנה הקרובה, ביתר התחומים אחוז הבוגרים ן לבד מ: הבדלים לפי מגדר

  התכניות שלהם לשנה הקרובה היה גבוה יותר לעומת הבוגרות.  

  

3

5

5

8

10

10

15

23

23

23

44

להתמודד עם התחושה שאני צריך להתמודד לבד

למצוא מסגרת לימודים או להסתדר בה

להתמודד עם חובות כספיים

למצוא מקום מגורים או להחזיק בו

להתמודד עם קשיים חברתיים

להתמודד עם בעיות בריאות

להסתדר עם המשפחה

למצוא עבודה או להסתדר בה

להחליט על תכניות לעתיד

להתמודד עם קשיים רגשיים ומתחים

להתפרנס כפי הצורך



 

38 

 )באחוזים( הקרובה, לפי גיל ומגדר: תכניות לשנה 12 לוח
 בוגרות בוגרים  ומעלה 21  20עד גיל  הכול-סך 

 22 39 18 42 31 להשתלב בקורס הכשרה מקצועית
 44 50 47 47 47 להשתלב בלימודים אחרים

 67 88 71 83 77 למצוא עבודה או להשתלב בטובה יותר
 20 17 33 6 18 להתחתן

 

ר הבית של "מית"מצביעים על ההסתכלות החיובית של בוגרי על תפיסת העתיד של הבוגרים הממצאים 

הבוגרים מעריכים את סיכוייהם להיות בעבודה קבועה ויציבה, להתפרנס ן מ 90%. מעל על עתידם "סוזן

שיהיו להם חברים טובים כ"רבים" או "רבים מאוד". גם את הסיכוי להשלים את השכלתם התיכונית היטב ו

ממצאים אלה ( מעריכים כ"רבים" או "רבים מאוד". 60%ואף להרחיב את השכלתם רבים מהם )מעל 

 ביכולתם להגשים שאיפות אלה. אמונתםמלמדים על שאיפותיהם של הבוגרים ועל 

 )באחוזים( דתמונת עתי: 14תרשים 

 

 וכיווני פעולה דיון. 4

מספרות המחקר מן העולם על תכניות הכנה לעולם העבודה ומאחת התכניות מחקר זה נועד ללמוד 

בסיס להמשך על מצב בוגריו במגוון תחומי חיים, כ -"מית"ר הבית של סוזן"  -הייחודיות הפועלות בישראל 

למידת תוצאות ההתערבות נועדה גם לתרום הנהוג בה.  מודל העבודה וִשכפול ת המסגרתשיפור הפעל

  .מיטבי לחיים בוגרים ועצמאיים באופןיכולתה של המסגרת להכין את החניכים חיזוק ל

חשוב לציין כי מערך המחקר אינו מאפשר לקשור ישירות בין מצב הבוגרים ובין תוצאות ההתערבות 

. עם זאת, הסקר, שהקיף תקופות שונות ותחומים רבים בחיי הבוגרים, מאפשר "ר הבית של סוזן"מית"ב
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ועל תחומים שיש לחזק  "ר הבית של סוזן"מית"לספק תמונה רחבה של מצבם ולהצביע על נקודות חוזק של 

 ולשפר. מידע זה יכול לסייע רבות לפיתוח מדיניות ולתכנון התערבות בתחום של הכנה לעולם העבודה.

בית שני מנגנוני תמיכה חשובים להכנת בני נוער לעולם העבודה: האחד, הוא ספרות לימדה על סקירת ה

ומיומנויות חיוניות לעולם העבודה ואף מקבלים  הספר התיכון, שבו רוכשים התלמידים כישורי חיים

 ערבני נושיתוף פעולה בין מגוון המערכות האמונות על טיפול ב; השני הוא הזדמנות ללמידה מעשית

הסקירה כי תכניות הכנה לעולם העבודה ן עוד עולה מ מנותקים, ובפרט בין מערכת החינוך לעולם העבודה.

הן מייצרות הזדמנויות להשתלב  :בתחום התעסוקה, ההשכלה והרווחה האישיתתורמות למשתתפיהן 

לעתידם בעבודה איכותית, משפרות את תנאי השכר של המשתתפים ואת תהליך קבלת ההחלטות בנוגע 

את השכלתם הפורמלית ולהפחית אחוזי נשירה והיעדרויות מבית להשלים משתתפים , מסייעות להמקצועי

התנהגויות סיכון, משפרות כישורי חיים ומיומנויות חברתיות ומספקות  , והן גם מסייעות בצמצוםהספר

 למשתתפיהן הזדמנות לבנות יחסים משמעותיים עם מבוגר המשמש מודל לחיקוי.

ת את תקופלימדו על התפיסה החיובית של הבוגרים  "ר הבית של סוזן"מית"בוגרי ממצאי הסקר בקרב 

ואף דיווחו על  מסגרתהיבטים שונים של שהייתם ב; רובם הביעו שביעות רצון רבה מעבודתם במסגרת

דרשות למידת מיומנויות הנ, ובמיוחד בתחום של במגוון תחומים "מית"ר הבית של סוזן" שלתרומות ה

הרצון להתקדם בחיים בא . לעבודה, חיזוק השאיפה להתקדם בחיים ושיפור תחושת המסוגלות העצמית

לביטוי גם בדיווח הבוגרים על תכניותיהם לשנה הקרובה ועל תפיסת העתיד שלהם, שמצביעות על קיומן 

 של שאיפות כמו על האמונה ביכולת לממש אותן. 

באוריינטציה הגבוהה של הבוגרים לתעסוקה. אפשר גם לראות  "סוזןר הבית של "מית"את הצלחתו של 

ובעבודות קבועות המניבות להם הכנסה נאה. זאת על  ותמלא ותהבוגרים מועסקים במשרן אחוז גבוה מ

 .בצבא ואחוז לא מבוטל מהם עדיין משרתיםשנים(  21.2)הגיל הממוצע שלהם הוא אף שרובם צעירים מאוד 

אפשר לראות גם בהשתלבות של רובם בשירות צבאי או לאומי, גרים ולכוחותיהם עדות לחוסן של הבו

חוסנם של הבוגרים  ביכולת שלהם לקבל תמיכה ועזרה ובקשרים הטובים שיש להם עם בני משפחה וחברים.

לעומת רבים מהם, במיוחד  מרשים עוד יותר לנוכח הקשיים שעמם הם מתמודדים, ובפרט בתחום הרגשי.

 בדידות. תחושת דאגות וחוסר מרץ, תחושות של לחץ, דיכאון,  מתמודדים עםצעירים אחרים בני גילם, 

מתפקדים היטב  "ר הבית של סוזן"מית"קשיים אלה הם צדו השני של המטבע. אף כי נראה שבוגרי 

בם רו –בתחומים רבים, עדיין קיימים צרכים רבים שיש לסייע להם למלא. למשל, בתחום התעסוקה 

, אחוז אופק תעסוקתי עםעובדים בעבודות הדורשות מיומנויות נמוכות ולא משולבים בעבודות מקצועיות 

חווים לא מבוטל מהם אינם מודעים לזכויותיהם ורבים מהם חווים קשיים כלכליים. גם בתחום ההשכלה 

 .צעירים אחריםלעומת ת ההשכלה של רובם נמוכה רמ –הבוגרים קשיים 

לשיפור מספר כיווני פעולה  מוצעיםוסקירת הספרות על תכניות הכנה לעולם העבודה  קרסהממצאי לנוכח 

פיתוח ההתערבות המשך המלצות אלו נוגעות הן ל. "ר הבית של סוזן"מית"תוצאות ההתערבות הניתנת ב

 .מנגנונים שיתמכו במעבר לעולם העבודההמשך פיתוח והן ל "ר הבית של סוזן"מית"ב
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 "ר הבית של סוזן"מית"ההתערבות בהמשך פיתוח א. 

 נראה שההתנסות בעבודה סייעה לבוגרי "מית"ר הבית של סוזן" להשתלב  - השכלה רכישת עידוד

הם עלולה להקשות על השתלבותם בעבודות בעלות שלהנמוכה מת ההשכלה רבמקומות עבודה, אך 

המשתתפים מוצע לבחון דרכים לספק לבני הנוער אופק תעסוקתי בטווח הבינוני והארוך. על כן 

, את המשאבים הנדרשים להם, כמו עידודם להגיע באופן סדיר לבית הספרב"מית"ר הבית של סוזן" 

 .ולהשלים את השכלתם וכן להשתלב בעתיד בלימודים גבוהים השכלה מקצועית איכותית לרכוש

 עשויה לסייע בהגדלת אחוז המועסקים  הגדלת אחוז העצמאיים בקרב כוח העבודה - קידום יזמות

גם כן  יםהבית של סוזן" מבקשמית"ר "בועל כן קידום יזמות הוא סוג נפוץ של תכניות תעסוקה. 

הזדמנות להתנסות ביזמות עסקית, אולם נמצא שהבוגרים נתרמו במידה מועטה לספק לבני הנוער 

רטגיות לשילוב הקניית ידע בתחום אסט אימוץהפעולות הנעשות בתחום היזמות ו הרחבתבנושא זה. 

 .עשויה לסייע לקידום תחום זה העסקי עם התנסות מעשית בפיתוח יזמות

 הנדרשות הצבא יכול לשמש פלטפורמה לרכישת מקצוע ומיומנויות אחרות  - שיפור ההכנה לגיוס לצבא

להכין אותם לצעירים. כדי לממש את הפוטנציאל שיש לצבא בהכנת בני הנוער לחיים בוגרים יש 

הבוגרים דיווחו שרכשו מקצוע בצבא אבל רבים מהם גם דיווחו ן מ 44%להשתלבות מיטבית בו. אמנם 

. הכנה טובה "ר הבית של סוזן"מית"על קשיים רבים שעמם התמודדו וציינו שלא הוכנו מספיק על ידי 

 לטובת הבוגרים. יותר יכולה להפחית קשיים בעת השירות ולהגדיל את הפוטנציאל הגלום בשירות 

 ן כמחצית מ - הגברת המודעות של הבוגרים לזכויות ולתנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי חוק

הבוגרים דיווחו שהם אינם מקבלים במקום עבודתם תנאים סוציאליים, דוגמת חופשה בשכר ותשלום 

ממצא תנאים אלה.  ליםמקבעל ימי מחלה, ואחוז לא מבוטל ציינו שהם אינם יודעים או זוכרים אם הם 

בנושא זכויות ודרכי  "ר הבית של סוזן"מית"זה מתקשר לדיווח הבוגרים על התרומה המעטה של 

 מימושן. החשיבות הרבה של מימוש הזכויות המוקנות לנו בחוק מחייבת שימת דגש על שיפור הנושא.   

 איסוף מידע שוטף על המשתתפים  - "ר הבית של סוזן"מית"הכללת רכיב של איסוף מידע שוטף ב

שיפור של תהליכים ווהשימוש בו מעודדים קבלת החלטות על בסיס מידע  המסגרת עצמהועל 

ופרקטיקות המבוצעים ברמת המסגרת. איסוף המידע על בני הנוער צריך לכלול זיהוי של גורמי 

עבודה והתאמתה  יישום מיטבי של תכניתהסיכון לצד הערכה של גורמי החוסן שלהם. כך יובטח 

, ניםהמידע באמצעות כלים מוב  מומלץ לאסוף את . לכוחותיהםו םיכולותיהל, לצורכי בני הנוער

 .בפועל העבודהעל המשתתפים וכן על אופן ביצוע  מנהלי מידעהכוללים 

 הקשיים הרבים שעמם התמודדו הבוגרים בשנה  - חשיבה על המשך התמיכה לאחר סיום המסגרת

מצביעים על הצורך להציע לבוגרים תכנית ליווי  "ר הבית של סוזן"מית"ום הראשונה לאחר סי

 שתתמוך בצעדיהם הראשונים מחוץ למסגרת, ואם אפשר גם בטווח ארוך קצת יותר.

 לאיכות ההפעלה אמנם נושא זה לא נבחן במסגרת המחקר אך מפאת חשיבותו  - הגדרת מטרות ויעדים

חידוד המטרות והיעדים של "מיתר הבית של סוזן". כאשר על  להמליץמצאנו לנכון של המסגרת 

 מטרות המסגרת נהירות לכל הסיכוי להשיג את התוצאות המצופות גדל.
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    המשך פיתוח מנגנונים שיתמכו במעבר לעולם העבודהב. 

 היא גורם מפתח בהקלת )השכלה, הכשרה ומיומנויות( השקעה בהון האנושי  - פיתוח ההון האנושי

משקיעים  "ר הבית של סוזן"מית"בהצבת בני הנוער במסלול קריירה. בלעולם העבודה והמעבר 

השאיפה להתקדם בחיים  חיזוק, מיומנויות עבודהקניית מיומנויות לא אקדמיות, דוגמת בתחום ה

מיומנויות חברתיות,  הקנייתושיפור תחושת המסוגלות. עם זאת, תרומה מועטה יותר דווחה בנוגע ל

מפאת החשיבות של מיומנויות  יפה ללימודים ולרכישת מקצוע או ניסיון תעסוקתי.לחיזוק השא

לפעול לפיתוח מדיניות ודרכי פעולה אשר למעבר מוצלח לחיים בוגרים, יש והכשרה חברתיות, השכלה 

 מקצועית איכותיתו עיונית , כמו הקניה של השכלהיספקו לבני הנוער את המשאבים הנדרשים להם

  . שיפור מיומנויות חברתיותת לודרכים נוספו

  בהמשך לנאמר לעיל על  – תיכוניים או אקדמיים-השכלה תיכונית וללימודים עללרכישת עידוד

או שסיימו אותו ללא תעודת גמר או  מבית הספרבני נוער אשר נשרו חשיבות רכישת השכלה, יצוין כי 

ר הבית של "מית" של בוגריהנמוכה רמת ההשכלה  .בגרות, נתקלים בקשיים רבים בשוק העבודה

יש לעודד אותם  , כאמור,ועל כן ,יותר ארוךבעיקר בטווח הבינוני וה ,עשויה להוות מכשול עבורם "סוזן

בעתיד, אם נדרש, להשלים את השכלתם ו השתתפותם במסגרתבתקופת ם להשתלב במסגרת לימודי

לשקול את הרחבת המענים בתחום ההשכלה  רצויבין השאר, להשתלב בלימודים גבוהים. ואף 

וכן יצירת שיתוף פעולה עם גורמים בצבא או עם גופים המפעילים  25וההכשרה המקצועית עד גיל 

תכניותיהם לעתיד מצביעות על יצוין כי תכניות לחיילים משוחררים בתחום השלמת השכלה. 

ואחוז הבוגרים הגבוה הסובלים בשל הקשיים שחוו בבית הספר החשיבות שהם מקנים להשכלה, אך 

  מלקויות למידה יש לחשוב על דרכים לסייע להם בהשגת יעד זה.

 בין כל בעלי העניין בשלבים מוקדמים של יצירת שיתוף פעולה . בניית שיתוף פעולה בין מערכות

תהליך ההכנה לעולם העבודה, ותפיסת תקופת המעבר כרצף, מסייעים לאנשי חינוך ולמעסיקים 

מומלץ שצוותי החינוך והמעסיקים יבנו יחד  את מטרתם להכין את התלמידים לתעסוקה. להשיג

שתסייע לבני הנוער להפיק את מרב התועלת מתקופת התנסותם בעבודה )אם במסגרת  תכנית לימודים

 . חניכות ואם במסגרת אחרת של שילוב בתעסוקה(

 החלטות מוטעות לעתים מקבלים  בני נוער, במיוחד מעוטי יכולת, - שיפור הגישה למידע על קריירה

הנחיה וייעוץ בנוגע על כן חשוב לספק להם ומשתלבים בקורסים במקצועות שהדרישה להם נמוכה. 

  .תהליך קבלת ההחלטותולסייע להם בלקריירה 
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