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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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