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 יהמחקר תמצית 

 מבוא. 1

של  במסגרות המשתתפים נוער בני של וצרכים מאפיינים על עדכני מידע לספק נועדהנוכחי  המחקר

במשרד הרווחה והשירותים  קוןת   שירותיצעירים ו ,נוערל האגף שבאחריות נוער לשיקום השירות

ביוזמת נעשה  המחקר .מידע מבוססות תכניות ולבניית מדיניות לפיתוח בסיס להוותו ,החברתיים

 המחקר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. השירות לשיקום נוערו ,האגף למחקר, תכנון והכשרה

במשרד הרווחה  קוןת  על אוכלוסיות המטופלות באגף לשירותי  1חלק מסדרת מחקריםהוא 

על בני ערך מכון ברוקדייל -ג'וינט-מחקרים אחדים שמאיירסך ימשכן מ-וכמו ,והשירותים החברתיים

 הנוער במפתנים ועל בוגריהם. 

 יומיות וחינוכיות שיקומיות, טיפוליות מסגרות ה שלהפעלהקמה ומופקד על  נוער לשיקום השירות

 ומטפלות ,מקצועיים-רב צוותים ידי-על מופעלות המסגרות. הניתוק רצף עלבסיכון גבוה ו נוער לבני

 ממדיים-בקשיים רב המאופיינים, פעילה נפש מחלת וללא קוגניטיבית מבחינה תקינים נוער בבני

 .בתחום הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי

 :מסגרות סוגי ארבעה באמצעות ניתן בשירות הטיפול

שנשרו או התקשו להשתלב במערכת , 38-35 לבני חינוכית-שיקומית-טיפולית מסגרת :( מפתן1)

 . הפיקוח על המפתן משותףטכנולוגיים, לדוגמה( ספר-בתי)ב או האלטרנטיבית הרגילה ,החינוך

 מופעלות במפתן .הרווחה ולמשרד( ורווחה חינוך שירותי - ר"שח אגף באחריות) החינוך למשרד

 הפרטנית ברמה טיפוליות תכניות, ועבודה לחיי הכנה ,השכלה: תחומים שלושה המשלבות תכניות

 שנות 30 לסיום זכאות תעודת לקבל ומאפשרים ,שנים ארבע עד נמשכים הלימודים. והקבוצתית

 37 ב פעלו"תשע ימודיםהלת בשנ. מקצועי סיווג של מוכרת תעודה בגרות( וכן מבחנילימוד )עמידה ב

 תלמידים. 3,000-כ בהם ולמדו מפתנים

 נוער בניב מטפל ר"המית. 38-30 גילאי נוער בבני המטפל, תחומי-רב תומך יום מרכז :ר"מית( 2)

 שיתמידו כדי ולתמיכה לליווי הזקוקים נוער בניבו ביותר בסיסיים למענים הזקוקים מנותקים

 ודוגל, השנה כל לאורך, 00:00-8:00 השעות בין יום מדי פועל ר"המית. משתתפים הם שבהן במסגרות

)עד שנה וחצי(  מועד ההתערבות היא קצרת. ונגישות זמינות, מיידיות: מרכזיים עקרונות בשלושה

מית"ר תכנית ההתערבות ב. בקהילה נורמטיביותלמערכות  ערוהנבני להחזיר בהקדם את  ונועדה

 ימודיםהלת בשנ. וכדומה , ספורט, דרמהמוזיקהשבהם עוסקים בפעילות  מרחבימופעלת באמצעות 

 בני נוער. 500-כ בהם ושתתפהובעת המחקר מית"רים,  7 ב פעלו"תשע

מפתן המאריך את שעות פעילותו עד הערב, תוך שימוש בכלים של מסגרת  מפתן משולב מית"ר:( 3)

 בני נוער. 600-כ ם שבהם השתתפומפתנים משולבי 6בשנת תשע"ב פעלו הקיימים במית"ר. 

                                                   
על  0030-(, וב0004 ואחרים, סטרבצ'ינסקי-כאהן) וצעירות לנערות השירות אודות על מחקר נערך 0006-ב  1

 (.0033לוי, ו סטרבצ'ינסקי-כאהן) שירות המבחן לנוער
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ער ועל רצף הניתוק. בני הנ 38-34בני מיועד לבני נוער  2הבית של סוזן: -מפעל תעסוקה לנוער ( 4)

שיקומית, לקראת שילובם במסגרת נורמטיבית. משך -טיפוליתאוריינטציה עם עובדים בשכר במפעל 

  בשנה. בני נוער 40-כבה מטופלים ו התכנית עד שנה וחצי

ולפיהם לכל פעולה והחלטה הנעשות , "טיפוליתהסביבה ה"מסגרות השירות פועלות על פי עקרונות כל 

ומתן  ני הנוערבבמסגרת יש משמעות ותכלית. עקרונות אלה כוללים: תפיסה הוליסטית של 

מקצועי העובד -צוות רבהעסקת  ;בתחומי חיים שונים טיפוליות, שיקומיות וחינוכיות התערבויות

. תוצאות-מכוונת ועבודה ;הטיפולבתהליך  בני הנוערשיתוף  ;בתיאום וחולק שפה טיפולית משותפת

  .בתחומים השונים לרמת התפקוד שלו אישית לכל אחד מבני הנוער נבנית תכנית המותאמת

 60%( במחוז צפון, 40%מסגרות בפריסה ארצית: כמחצית מהן ) 63פעלו בשנת תשע"ב  הכל-סךב

( פעלו במגזר היהודי 95%ירושלים והדרום. מרבית המסגרות )מחוז ( ב33%במרכז ופחות מחמישית )

 .   למסגרת( בני נוער 40היו גדולות יחסית )מעל מהן  30%-ו

נוער, צעירים והאגף ל ,אגף מחקר, תכנון והכשרה ידי-עלמכון ברוקדייל התבקש -ג'וינט-מאיירס

-0030נערך בשנת שלבצע את המחקר הנוכחי  ,במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שירותי תקוןו

0033. 

 ומערך המחקר המטר. 2

המפתנים  תומסגר לעלמקבלי ההחלטות האחראים המרכזית הייתה לסייע  המחקרמטרת 

בני ניתנים לת היואת ההתערבוהטיפול ואת שפר כדי ל מדיניות מבוססת מידעלבנות  והמית"רים

 .הנוער

כללה בני נוער מהמגזר היהודי והערבי, בנים ובנות, שהשתתפו בעת המחקר באחד  אוכלוסיית המחקר

 משלושת סוגי המסגרות הבאים: מפתן, מית"ר ומפתן משולב מית"ר. 

 לפי הפירוט הבא: ,בני נוער 359הכל -סךבכלל  המדגם

( ובנים 330(, בנות יהודיות )330בני נוער לפי שלוש קבוצות: בנים יהודים ) 668מהמפתנים נדגמו  .1

 .הנמוך באוכלוסיית המפתניםמספרן (. בנות ערביות לא נכללו במדגם בגלל 338ערבים )

(, בנות 44(, בנים ערבים )98ים יהודים )בני נוער לפי ארבע קבוצות: בנ 007מהמית"רים נדגמו  .2

 .(63( ובנות ערביות )54יהודיות )

כולם יהודים, מאחר שמודל זה פועל בנים ובנות, בני נוער,  300מהמפתן משולב מית"ר נדגמו  .3

 במגזר היהודי בלבד. המדגם כלל בני נוער שהשתתפו הן במפתן והן במית"ר.

                                                   
במחקר בשל מאפייניה הייחודיים וההיקף המצומצם של בני נוער  נכללההמסגרת "הבית של סוזן" לא   2

 המטופלים בה.
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השאלון היה . בני הנוערעל אודות  , באמצעות שאלון0030רס אמ-ינוארבחודשים נערך  איסוף המידע

בני נוער,  479מקוון )בתוכנת סקר אינטרנטי( ומילאו אותו אנשי טיפול במסגרת. שאלונים מולאו על 

    .המדגםכלל מ 70% שהם

שוקללו הנתונים לפי הפרופורציה של אחוז בני הנוער בכל אחת מהמסגרות ומקבוצות  בניתוח המידע

סוג מסגרת, לפי מגדר ומגזר ולפי  לפיאוכלוסיית המחקר. בדוח מופיעים ניתוחים  כל-סךה מהדגימ

גם מידע איכותני שנאסף באמצעות ראיונות עומק עם אנשי בדוח נוסף למידע הכמותי, מובא בגיל. 

עם מנהלים ואנשי  וכן ,ובאגף שח"ר של משרד החינוךבמשרד הרווחה מטה בשירות לשיקום נוער 

 . המשתתפים במסגרות עם בני נוער שני ראיונות קבוצתיים נערכו ,בנוסףצוות במסגרות. 

 עיקרי הממצאים. 3

 מאפייני בני הנוער 1.3

של השונות ת של המחקר הייתה לאפיין את בני הנוער המשתתפים במסגרות והמרכזי ותהמטראחת 

השירות לשיקום נוער כדי ללמוד על צורכיהם השונים. זיהוי צורכי בני הנוער נועד לשמש לבדיקת 

 במסגרות כבסיס לשיפור הטיפול. הקיימיםבין המענים להתאמה בין מאפייני האוכלוסייה 

 מאפיינים אישיים 
  (  83%הם בנים )במסגרות מרבית בני הנוער 

 ( הם בני 48%יותר ממחצית מבני הנוער )ומעלה  33 

 37%  מבני הנוער הם ילידי ישראלתשעים ואחד אחוזים ערבים.  63%-יהודים והם מבני הנוער ,

   עולים ממדינות אחרות  3%-ו ילידי אתיופיה 5%, לשעבר המועצות-בריתילידי  5%

 מסורתימנהלים אורח חיים ( 08%( מנהלים אורח חיים חילוני, למעלה מרבע )36%) שלישים-שניכ, 

 (. 5%דתי מאוד )-( או חרדי4%מבני הנוער דווח כי אורח החיים שלהם דתי ) 7%ועל 

 מאפיינים משפחתיים 
כלכלי קשה, שממנו מגיעים בני -המאפיינים המשפחתיים של בני הנוער מצביעים על רקע חברתי

  :הנוער

  מבני  90%-הורית. קרוב ל-( חיים במשפחה חד65%מבני הנוער נשואים. כשליש ) 48%הוריהם של

( 35%מבני הנוער ) שלישים-שניילדים או יותר, וכ 5יש הנוער חיים במשפחות גדולות שבהן 

 .כלכלי של הלמ"ס-בינוני באשכול החברתי-מתגוררים ביישובים המדורגים נמוך

 היגרו לארץ  36%הן ילידות חו"ל:  60%-( הן ילידות ישראל ו90%)מהות ימהא שלישים-שניכ

הן יוצאות אתיופיה והיתר עלו ממדינות אחרות.  אימהותמה 33%לשעבר,  ועצותהמ-יתמבר

לשעבר,  המועצות-בריתבמפתן משולב מית"ר עלו משל בני הנוער כחמישית מהאימהות 

 .הן יוצאות אתיופיה אימהותמה 38% - ובמית"רים

 שנות לימוד. ממצא זה בולט במיוחד בקרב  30 עד בעלות השכלה שלהן ( 79%) אימהותה כמעט כל

   .שנים 33עם השכלה של עד  יש אימהותמבני הנוער  96%-ל -המפתן משולב מית"ר 
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 מהמשפחות אין מפרנס  03%-( עובדים. ב53%) אימהותמהאבות ופחות ממחצית מה שלישים-שני

 כלל.

 ל משפחות בני הנוערמאפייני סיכון ש 
כלכלי הקשה של בני הנוער ניתן לראות אף במאפייני הסיכון של -ביטוי נוסף לרקע החברתי

 משפחותיהם:

 90%  שעלול  מגביר סיכון מצב או אירועבמשפחתם, בשלוש השנים האחרונות,  חוומבני הנוער

או מעצר של אחד  , אשפוז ממושךגירושין, כמו לערער את יציבות המשפחה ואת תפקודה התקין

 .מבני המשפחה

 ( אחד 00%במשפחתם של כחמישית מבני הנוער ) לפחות מכור לסמים או מבני המשפחה

 .מבני הנוער יש בן משפחה אחד לפחות עם רקע של התנהגות עבריינית 07%בקרב , ולאלכוהול

  במית"ר בבחינת מאפייני הסיכון של משפחות בני הנוער בולטים במיוחד בני הנוער הלומדים

בקרב כשליש מבני הנוער במסגרות אלה יש בן משפחה אחד לפחות המכור ובמפתן משולב מית"ר: 

בני נוער במית"רים מ 50%-בקרב כ ;בני נוער במפתניםבקרב  38%לעומת  ,לסמים או לאלכוהול

לעומת רבע  ,פחה אחד לפחות עם רקע של התנהגות עברייניתשיש בן מובמפתן משולב מית"ר 

  ני הנוער במפתנים.בקרב ב

 ער להוריםוהנבני דפוסי הקשר בין  
ולמידת  ,בני הנוערבין מחקרים רבים מצביעים על החשיבות הרבה שיש ליחסים בין ההורים ל

. להלן הממצאים ילדיהםעל התפקוד הלימודי, הרגשי והחברתי של  ,הסמכותיות של ההורים

 העיקריים:

  ,בין הוריהםלמבני הנוער  רבעים-שלושה יןשורר מתח בלהערכת אנשי הצוות.  

  עם זאת, לא בכל המקרים היחסים המתוחים בין הנער להוריו מצביעים על קשרים שליליים

( מבני הנוער. אחוז זה 53%מחצית )כער להורים דווח בנוגע לוהנבני קשר חיובי ותומך בין ביניהם. 

לעומת במפתן  ,(בשניהם 68%מית"ר )משולב ובמפתן מית"רים נמוך יותר בקרב בני הנוער ב

(40%).  

 ( מההורים מצליחים להגיע להסכמה במקרים של חילוקי דעות 65%כשליש ) ילדםמצב ביניהם על.  

 ( דווח על פיקוח הורי: ההורים מהווים סמכות ומציבים גבולות 57%בקרב כמחצית מבני הנוער )

נמוך יותר בקרב בני נוער במפתן משולב מית"ר ער. אחוז זה והנים בני או יודעים היכן ועם מי מבל

  .(45%לעומת המפתנים ) ,(69%( ובמית"רים )64%)

 מגלים עניין  56%במסגרת:  ם( דווח שההורים מגלים עניין במצב44%מחצית בני הנוער )לכ נוגעב

 .ההתנהגותי םמתעניינים בתפקוד 40%ער; והנבני בתפקוד הלימודי של 

 מגבירי סיכון של בני הנוערמצבי סיכון ומצבים  
 : הבאים מסכמיםהמדדים הנבנו 

 ןוגנפשי קשה, כ-מבני הנוער דווח כי הם סובלים ממצב רגשי 86%על  - מצב רגשי/נפשי קשה 

 .היזק עצמי או חוסר מודעות לצרכים אישייםהתפרצויות זעם, קושי לציית לסמכות, 
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 מבני הנוער מתאפיינים בהתנהגות אלימה, הכוללת תוקפנות מילולית  36% - התנהגות אלימה

 .ופיזית, הטרדות ואיומים

 מבני הנוער מעורבים בהתנהגויות סיכון כדוגמת שימוש בסמים  47% - התנהגויות סיכון

 .ובאלכוהול, עיסוק בזנות ושוטטות

 מצד הוריהם או אחרים מבני הנוער דווח כי הם קורבנות להזנחה 67%על  - ן להזנחהקורב. 

 ( הם, להערכת אנשי הצוות, קורבנות להתעללות 67%אחוז זהה של בני נוער ) - קורבן לאלימות

 ןוגכ ,וכן חווים אלימות במישור החברתי ,פיזית, מילולית או מינית מצד ההורים או אחרים

 .הטרדות והצקות או סחיטה ואיומים

  ( מעורבים בהתנהגות מנוגדת לחוק, כולל בני 65%הנוער )כשליש מבני  -התנהגות מנוגדת לחוק

 .נוער שנעצרו או שנפתח נגדם תיק פלילי

 ( או הפרעת 97%לקות למידה ) ישאחוז גבוה מבני הנוער ל - לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

 .(לקיומה של לקות למידה או הפרעת קשב )כולל בני נוער שדווח על חשד (96%קשב וריכוז )

בכל המדדים, למעט התנהגות מנוגדת לחוק, נמצא כי שיעור בני נוער  - לים לפי סוג מסגרתהבד

בני נוער שיעור לעומת  ,מפתן משולב מית"ר, המאופיינים במצבי סיכון אלה גבוה יותרבמית"רים וב

נמצא בקרב בני נוער  התנהגות מנוגדת לחוק לש( 59%הלומדים במפתנים. אחוז גבוה יותר )

 (.  60%מפתנים )ב( ו60%מפתן משולב מית"ר )אחוז בבמית"רים בהשוואה ל

 היסטוריה לימודית ועיסוק עיקרי של בני הנוער

מפתן משולב מית"ר על במפתנים ואנשי הצוות בנשאלו  של בני הנוער מאפיינים לימודייםבנושא של 

. לעומת בני הנוער לומדים , מאחר שכיום כלללפני כניסתם למסגרת נוערהבני  העיסוק העיקרי של

ולכן אנשי הצוות התבקשו לדווח מה היה העיסוק  ,זאת, בני הנוער במית"רים אינם לומדים בהכרח

של אלה שאינם הן של הלומדים והן , ולתאר את מאפייני הלמידה העיקרי שלהם בעת מילוי השאלון

 לומדים.

  ת"רימ משולבמפתן במפתנים ובים משתתפהבני הנוער  
 ( מהם היו מנותקים 03%( למדו לפני כניסתם למסגרת. כרבע )88%רוב בני הנוער )בשלב כלשהו 

  .חמישה חודשיםהגיע למכל מסגרת לימודית. משך הזמן הממוצע שבו היו בני הנוער מנותקים 

 30%  בתקופה שקדמה ללימודיהם במסגרת הנוכחית לא למדו ולא עבדומבני הנוער. 

 ממצא התואם  ,(50%ער למסגרת הוא קצין ביקור סדיר )והנבני פנה את הגורם השכיח ביותר שה

, גם בקרב בני נוער שלמדו קודם כניסתם למפתן. הספר-ביתאת הדיווח על תקופות של ניתוק מ

 (. 38%הקודם ) הספר-בית( וגורם מ38%גורמים נוספים הם עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים )

 בני נוער המשתתפים במית"רים 

 ( למדו בעת ביצוע המחקר30%מרבית בני הנוער במית"רים ) - ( 59%כמחצית מהם )ביתלמדו ב-

  .טכנולוגי/מקצועי ספר-ביתלמדו ב 36%-עיוני רגיל, שליש במסגרת תכנית היל"ה ו ספר

 03%היה גבוה מאוד ועמד על  ו ולא עבדו בעת ביצוע המחקרשלא למד אחוז בני הנוער.  
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 ( מבני ה37%כחמישית )בשנה האחרונה למשך תקופה  הספר-ביתנוער שלמדו בעת המחקר נעדרו מ

 .חודשים 3.8של יותר מחודש. ממוצע ההיעדרות היה 

 המחקר סיימו פחות מעשר שנות לימוד.  ( מבני הנוער במית"ר שלא למדו בעת35%) שלישים-שניכ

  .חודשים בממוצע 34בני נוער אלה אינם נמצאים במסגרת לימודית כבר 

 ( שלא למדו בעת המחקר חיפשו בשלושת החודשים האחרונים מסגרת 65%יש מבני הנוער )כשל

לימודים וחמישית מהם חיפשו עבודה )כולל בני נוער שעבדו באותו זמן וביקשו לשנות מקום 

  .עבודה(

  פשים מח אינם מהם 50%בקרב קבוצת בני הנוער שדווח כי הם לא עובדים ולא לומדים נמצא כי

 מסגרת לימודים או עבודה.  

 ולהוריהם דפוסי השתתפות של בני הנוער במסגרות וההתערבויות הניתנות להם 1.3

מחייבים את תלמידיהם  טיפוליות-מסגרות חינוכיותלמערכת החינוך וכגם המפתנים משתייכים 

מסגרת  להגיע מדי יום למסגרת וליטול חלק במערכת השעות הקבועה. לעומתם, המית"רים הם

 ., ועל כן ביקשנו ללמוד על דפוסי ההגעה למסגרת, על פי התכנון ובפועלוולונטרית

 :08%-יומי ו-םמבני הנוער אמורים להגיע למית"ר על בסיס יו 54% דפוסי נוכחות על פי התכנון 

כשלוש פעמים בשבוע. התדירות המצופה במית"ר המשולב, המהווה תוספת  אמורים להגיע מהם

למית"ר )אחרי יום הלימודים מבני הנוער אמורים להגיע  37%למפתן, נמוכה במידה ניכרת: 

ושליש מבני הנוער אמורים להגיע  כשלוש פעמים בשבוע 58% ,כל יום או כמעט כל יוםבמפתן( 

 .פעמיים בשבוע או פחות-פעם

 שבועיות שעות  4מבני הנוער מגיעים בתדירות שנקבעה להם. פער של  30%נוכחות בפועל:  דפוסי

בין מספר שעות הנוכחות בפועל )בני נוער לנמצא בין היקף השעות שנקבעו בתכנית בממוצע 

 מגיעים פחות ממה שנקבע(.

 תכניות והתערבויות הניתנות לבני הנוער במסגרת המפתנים והמית"רים 
היא מותאמת לצרכיו התכנית האישית מהווה את בסיס העבודה עם בני הנוער בכל המסגרות. 

תחומי ההתערבות בבמסגרות ו הםוליכולותיו של כל אחד מבני הנוער ועל פיה נקבע סדר היום של

בשיתוף עם את התכנית לבנות אמורים )המחנכים/מדריכים בסיוע איש טיפול( אנשי הצוות  שיקבלו.

, בעיקר במפתן, עלו קשיים רבים בנוגע לבניית התכנית הצוות אנשימהראיונות עם  ער.ונבני ה

הצוות לדבר בשפה של קביעת אנשי וקושי של  ,האישית, כגון חוסר האמונה של בני הנוער בעצמם

במפתן מצאנו גם שעלו בעיקר יעדים מדידים ולעקוב אחר השגת היעדים בתכניות. ביטוי לקשיים אלה 

 בממצאים הכמותיים, כמוצג להלן: 

 מכירים את תכניתם האישית. מבני הנוער במית"ר  88%-ו( מבני הנוער במפתן 39%) שלישים-שניכ

 .(87%האחוז במפתן המשולב דומה לזה של המית"ר )

 ( 86%( ובמפתן משולב מית"ר )83%מרבית בני הנוער במית"ר), קצת יותר ממחצית מבני לעומת 

 . לוח הזמנים שלהעם והאישית תכנית הם עם יעדי מימסכיבמפתן,  (49%הנוער )
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 עובדים על פי התכנית מבני הנוער במפתן  55%-ו( מבני הנוער במית"ר 34%) שלישים-שניכ

 .(96%-כ)שנקבעה. במפתן משולב מית"ר אחוז זה גבוה יותר 

  דווח כי יש להם סיכוי להשיג את היעדים מבני הנוער במפתן  30%מבני הנוער במית"ר ועל  96%על

 (.93%במפתן משולב מית"ר אחוז זה גבוה יותר ) ,שנקבעו. גם כאן

שיפור ( 3הם: ) במפתניםהמרכיבים את התכנית האישית  שלושת מוקדי הטיפול העיקריים

רכות  הקניית מיומנויות עבודה( 0)(; 90%ובסדר יום ) בכלליםכגון הצבת גבולות, עמידה  ,ההתנהגות

 .(50%טיפול רגשי )( 6) ;(53%כמו קבלת סמכות, דייקנות, עבודה בצוות )

תכנית  (        3הם: ) במית"רים המרכיבים את התכנית האישית שלושת מוקדי הטיפול העיקריים

מיקוד  53%בקרב ( 6)-ו ;(40%קצת יותר ממחצית ) בקרב - טיפול רגשי (0;   )(94%התנהגותית )

    התכנית הוא מיומנויות חברתיות. 

 דפוסי העבודה עם משפחות בני הנוער 
ער, ולכן נעשים ניסיונות לעודד והנבני השפעה מיטיבה על יש למעורבות ההורים לדברי אנשי הצוות, 

לעומת נמצא כי שיעור דפוסי העבודה עם ההורים גבוה יותר במפתנים  את מעורבותם בדרכים שונות.

-ול מבני הנוער במפתנים 88%-ל שיחות לפי צורך עם ההורים בנוגעדווח על . כך, למשל, המית"רים

מבני הנוער  רבעים-שלושהביקורי בית נערכו בקרב כ. מבני הנוער במית"ר ובמפתן המשולב 38%

 הנוער.במית"רים ובמפתן משולב מית"ר נערכו ביקורי בית אצל כמחצית מבני במפתן בעוד ש (96%)

מבני הנוער בכל סוגי  03%הוריהם של יחסית:  ךשיעור השתתפות ההורים בפעילויות במסגרת נמו

-כל שהוריהם ו ,ילדים-כמו אירועים חגיגיים או ערבי הורים ,השתתפו בפעילויות משותפותהמסגרות 

 .השתתפו בפעילויות להורים כמו הרצאה או אסיפת הוריםמבני הנוער בלבד  30%

 תפקוד בני הנוער במסגרת 1.1

 מדד נבנה בני הנוער שלומדים במפתן ובמפתן משולב מית"ר(. בנוגע לרק נבדק ) תפקוד לימודי

הקשורים פריטים כן ו ;כגון השתתפות פעילה בשיעורים והכנת שיעורי בית ומטלות ,פריטים שכלל

נמצא כי . בזמן הגעהו נוכחות בשיעורים, מוטיבציה ללמוד ,למשל ,התנהגות לימודית כמול

התפקוד הלימודי וההתנהגות הלימודית של בני הנוער בסדנה המקצועית מעט גבוהים יותר מאשר 

היטב נמוך )בין שליש למחצית המתפקדים גם בכיתה וגם בסדנה אחוז  ,בכיתה העיונית. אולם

 מבני הנוער(.

 שלילי לבני גילו, יחס  שישה מדדים מסכמים: יחס חיובי לבני גילו, יחסנבנו  .תפקוד התנהגותי

 : ביקור סדיר במסגרת והתנהגות שלילית-חיובי לצוות, יחס שלילי לצוות, אי

מבני הנוער מגלים "במידה רבה או רבה מאוד" יחס חיובי לבני הנוער  שלישים-שנייותר מ -

 .האחרים או לאנשי הצוות

כמחצית מבני הנוער ו ;מגיעים למית"ר ללא סיבה מוצדקת( אינם 60%כשליש מבני הנוער ) -

סיבה  ללאנוהגים לא להגיע למפתן  50%וכם מת - ( אינם מגיעים בסדירות למפתן45%)

 מוצדקת. 
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מבני הנוער  59%: גם בנוגע להפגנת התנהגות שלילית האחוז שדווח במפתנים גבוה יותר -

 .במפתן המשולב וכשליש במית"רים 68%במפתן מפגינים התנהגות שלילית לעומת 

 אחריות, ערך הבאים פריטיםה תחמשלפחות שניים מתוך כלל ש . נבנה מדד מסכםשיתפקוד רג :

על קצת יותר עצמי, מסוגלות לקבל ביקורת, מסוגלות לדחות סיפוקים ושיפוט מוסרי תקין. 

 43%-ו במפתן 47%: מסכם(המדד לפי התקין )שלהם רגשי התפקוד הדווח שמבני הנוער ממחצית 

 . במית"ר

 הנוער עם גורמים ושירותים נוספים קשר של בני 1.4

 למרבית בני  :(נוער לקידום היחידה או לנוער מבחן שירות)כגון  קשר עם שירותים לנוער בסיכון

מטופלים במחלקה לשירותים  54%( יש קשר עם לפחות שירות אחד לנוער בסיכון: 98%הנוער )

אצל פקיד סעד לחוק נוער  קשר עם קצין ביקור סדיר וכחמישית מטופליםיש  68%-חברתיים, ל

 .(37%( או אצל קצין המבחן לנוער )00%)

 מבני הנוער יש קשר עם שירות  83%-ל :(הספר-ביתב גורם)כגון  נוערה בניכלל ל שירותים עם קשר

-ו הספר-ביתנמצאים בקשר עם יועצת/פסיכולוגית או איש צוות אחר מטעם  96%: אחד לפחות

 .     מקיימים קשר עם מדריך במסגרת לא פורמלית )למשל, מועדון לנוער( 00%

 שביעות רצון וקשיים בעבודת המסגרות, לפי אנשי הצוות ובני הנוער  1.5

שביעות רצון גבוהה מאוד מכל ההיבטים: מהיחס של  הובעהבני הנוער בראיונות הקבוצתיים עם 

במקום, ממגוון האפשרויות והפעילויות. שביעות רצון גבוהה הצוות, מהגישה שלהם, מהאווירה אנשי 

, וצוין כי יש תחושה של קבלה ושל חוסר במסגרותדווחה גם בהקשר של האווירה החברתית 

ציינו את האווירה במסגרת כנקודת חוזק שהתראיינו בדומה, גם אנשי הצוות  ביקורתיות ושיפוטיות.

בנוסף, צוינו ועל מסגרת קטנה ומשפחתית השמה דגש על קשר אישי. אווירה חמה ותומכת ודיווחו על 

להם לעבוד עם בני נוער המתאפיינים בקשיים מרובים. כך, דווח על היכולת  ותעבודה המאפשר גישות

, על היכולת שלהם להעריך לחדש ולמצוא פתרונות יצירתיים למצבים משתניםשל אנשי הצוות 

, ועל שימת דגש במסגרות על פיתוח אישי של אנשי הצוות וביתהצלחות קטנות ולפתח הסתכלות חי

 .ועל תמיכה שוטפת

ודווח על  ,יומיים עם בני הנוער-קשיי התמודדות יום הצוותמאנשי עלו לצד שביעות הרצון הרבה, 

על קשיים לבנות עם בני הנוער יחסי אמון, שעליהם מושתתת העבודה לעתים עבודה תובענית מאוד ו

ית"ר צוינה ההתערבות קצרת הטווח כנקודת קושי מאחר שהיא יוצרת תנאים של חוסר במבמסגרות. 

דווח על קשיים הנובעים מעבודה במפתן ודאות ודורשת עמידות רגשית בפני הפרידות הרבות. 

גורמי , כמו ייבת שיתוף פעולה ותיאום בין גורמים בתוך המסגרת ומחוצה לה, המחבמערכת מורכבת

. בנוסף, צוינו מספר קשיים הנובעים של משרדי הממשלה השונים השותפים בהפעלת המפתן פיקוח

 קבוצות טיפוליותהיעדר משאבים להפעלת ממחסור במענים, כגון מחסור בכוח אדם טיפולי או 

במכשור חדיש יותר ולכלול בהן  המקצועיות הסדנאותאת  שדרג. במפתן עלה אף הצורך לנוספות

 ., וכן לתת יותר דגש על הכנת בני הנוער למבחני הסיווגעם השטחנוער של בני ההיכרות 



ix 

 מנקודת המבט של אנשי הצוות תרומת המסגרות לבני הנוער 1.6

)תוצאות  ההתקדמות בתהליך הטיפול הערכתבאמצעות נעשתה  בחינת תרומת המסגרות לבני הנוער

 .את התרומה של המסגרת לבני הנוער בני הנוערשל אנשי הצוות ו שלהערכה ביניים( ובאמצעות 

 הערכת ההתקדמות בתהליך הטיפול )תוצאות הביניים( 
תפקוד נורמטיבי להחזיר את בני הנוער ל אהיהמטרה המרכזית של הטיפול בשירות לשיקום נוער 

ניתן לבדוק  במסגרת המחקר היה מטרה זו היא ארוכת טווח ומצריכה מעקב לאורך זמן. בחברה.

התשתית להשגת התוצאה הסופית, את  תממטרה זו, המהוו תהביניים שנגזרותוצאות האם הושגו 

 : כמוצג להלן

  בין יצירת יחסי אמון וכבוד בין אנשי הצוות ל - צוותבין אנשי הער לונבני היחסי אמון בין יצירת

אופיו בני הנוער יכולה להשפיע על התמדתם של בני הנוער להגיע למסגרת, בייחוד במית"ר בגלל 

 בני הנוערכי נוצרו יחסי אמון בין  ו אנשי הצוותווחימבני הנוער ד 90%-יותר מהוולונטרי. בנוגע ל

 .לצוות

 במפתן( מכירים בקשייהם 43%-במית"ר ו 40%כמחצית מבני הנוער ) - הנער מכיר בקשייו.   

  בציה מבני הנוער כי יש להם מוטי 34%במית"רים דווח על  - מוטיבציה להתקדםיש לנער

אחוז גבוה יותר במפתן נמצא בהשוואה למפתנים מבני הנוער.  59%להתקדם ובמפתנים על 

  .(48%המשולב )

 מבני הנוער  53%מבני הנוער במית"ר ועל  48%על  - סגרתהנער מאמין ביכולותיו להצליח במ

נים בהשוואה למפתבמפתן דווח כי הם מאמינים ביכולותיהם להצליח במסגרת. אחוז גבוה יותר 

   .(33%במפתן המשולב )ודומה לזה של המית"רים נמצא 

 מבני הנוער  55%-מבני הנוער במית"ר ו 30%נמצא כי  - הנער עושה צעדים לקראת התקדמותו

בהשוואה גבוה יותר  נמצא כי האחוז במפתן המשולבבמפתן עושים צעדים כדי להתקדם. גם כאן 

 (.30%) למפתנים ודומה לזה של המית"רים

מבני הנוער התקדמו יחסית אחוזים נמוכים  ,הצוותאנשי להערכת  ,באופן כללי, במרבית ההיגדים

מפתן במית"ר ומאשר ב תניםפמבבולט יותר בתהליך הטיפול. ממצא זה  "מידה רבה או רבה מאוד"ב

 .משולב מית"ר

 צוות ובני הנועראנשי התרומות המסגרת לבני הנוער על פי  הערכת 
מהמסגרת בתחום של ביקור סדיר  , להערכת אנשי הצוות,( של בני נוער נתרמו80%-)כאחוז גבוה 

( מבני הנוער נתרמו בתחום 30%-התנהגותי. אחוזים נמוכים יותר )כהחברתי והתחומים הרגשי, בו

בדומה להערכת תוצאות הביניים, גם בתרומות הנתפסות הלימודי, התעסוקתי ובקשר עם המשפחה. 

מפתן הרגיל. עם זאת, בקרים אחוז גבוה יותר של תרומות במפתן המשולב לעומת נמצא במרבית המ

 לא נמצאה מגמה אחידה בתוצאות בין המית"ר למפתן. להלן הממצאים העיקריים: 

 במסגרות מתמודדים לא מעט עם נושא הביקור הסדיר ובעיית  - קידום היכולת להתמיד במסגרת

על פי דיווח מהממצאים עולה כי מאמצים אלה נושאים פרי והנוכחות עלתה לא פעם בראיונות. 
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במפתן( מבני הנוער נתרמו מהשתתפותם במסגרת לקידום  97%-במית"ר ו 89%אחוז גבוה )הצוות 

 היכולת שלהם להתמיד. 

 מבני  94%ועל ובמפתן המשולב מבני הנוער במית"ר  83%על  - צמצום התנהגויות לא נורמטיביות

 כי הם נתרמו בתחום זה.   הנוער במפתן דווח 

  מבני הנוער במפתן נתרמו  80%-מבני הנוער במית"ר ו 73%נמצא כי  - בתחום החברתיקידום

מהצוות עלה כי  .קידום מיומנויות חברתיות והרחבת מעגל החבריםהכולל , בתחום החברתי

 אתהמסגרות מספקות מפגש עם קבוצת השווים, דבר שמגביר את תחושת הנוחות ומקל 

 ההסתגלות למסגרת.  

 סוגי המסגרות דווח כי המסגרת תרמה להם  כלבמבני הנוער  84%-על כ - קידום בתחום הרגשי

 ההערכה העצמית ה של, הכולל שיפור ביכולת להתמודד עם מצבים רגשיים, העלאבתחום הרגשי

ביכולת שינוי רב  ועלה ת הקבוצתייםנואיורהשתתפו בש. בני הנוער וילקשי הנערמודעות  ושל

בתכנית  צבו להםשלהם לשלוט בכעסים. חלקם ציינו כי זה היה אחד היעדים הראשונים שהו

 כי למדו להתאפק ולקחת אחריות. האישית וסיפרו 

 במפתנים נוער בני בקרב רק נבדק זה תחום -)בכיתה העיונית ובסדנה המקצועית(  קידום לימודי. 

 מבני הנוער התקדמו בתחום הלימודי. 30%אנשי הצוות העריכו כי 

 מבני הנוער במפתן  43%מבני הנוער במית"ר ועל  36%על  - העלאת השאיפות להמשך לימודים

 דווח כי המסגרת תרמה להעלאת שאיפותיהם להמשך לימודים. 

 מבני הנוער  30%( מבני הנוער במפתן ועל 95%) שלישים-שניעל כ - הכנה לעולם התעסוקה

רק בקרב מית"רים שמפעילים מיזם תעסוקה( צוין כי המסגרת תרמה להם נבדק במית"רים )

 . זהבתחום 

 נמוך יותר נמצא בקרב מבני הנוער נתרמו בתחום זה. אחוז  כמחצית - קידום הקשר עם המשפחה

חוז גבוה יותר של תרומה בתחום זה נמצא במפתנים א (.63%בני נוער במפתן משולב מית"ר )

 בקרב בני נוער שחווים פחות קשיים עם הוריהם או שיש יותר פיקוח ותמיכה מצד ההורים.

 כמחצית מבני הנוער נתרמו בתחום זה הודות  - )כמו ארוחות סדירות( סיפוק צרכים בסיסיים

, במיוחד במפתן משולב מית"רבמפתן(. נושא זה בלט  43%-במית"ר ו 45%להשתלבותם במסגרת )

 . שבו גם המאפיינים הדמוגרפיים והמשפחתיים קשים יותר

 פעולה  סיכום וכיווני. 4

בעשור האחרון חל שינוי בעבודת השירות לשיקום נוער: המפתנים עברו לפיקוח משותף של השירות 

מית"ר  :חדשים ופותחו שני מודלים ,)במקום האגף לחינוך מיוחד(ושל אגף שח"ר במשרד החינוך 

. ממצאי המחקר מצביעים על גבוה סיכוןבומפתן משולב מית"ר. אוכלוסיית היעד הוגדרה כבני נוער 

-הצלחת השירות להתמקד באוכלוסייה שהוגדרה. בני הנוער מכל המסגרות מתאפיינים בקשיים רב

ם )אלימות, הוריות, עם קשיי פרנסה ומרובות קשיי-ממדיים: אחוז גבוה של משפחות גדולות, חד

נפשי קשה, התנהגות -מצב רגשי הכוללים, עבריינות(; שיעורים גבוהים של מצבי סיכון בקרב בני הנוער

אלימה, התנהגויות סיכון )שוטטות, שימוש באלכוהול ובסמים(, קורבנות להזנחה ולהתעללות 

; תפקוד נמוך בלימודים וריבוי בני נוער עם לקויות למידה והפרעת קשב והתנהגות מנוגדת לחוק
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מרבית בני עם לבנות יחסי אמון הצליחו וריכוז. למרות מורכבות הקשיים, אנשי הצוות דיווחו כי 

  בתחום הרגשי וההתנהגותי. ביכולת להתמיד במסגרת ו, בעיקר נתרמו מהמסגרתומרביתם  ,הנוער
העבודה עם בני הנוער ולהתאמה טובה יותר על כמה כיווני פעולה לשיפור מצביעים  המחקר ממצאי

 :של ההתערבויות לצורכיהם

 ם יש מולקידובני הנוער  עםמאחר שהגעה סדירה היא הבסיס לעבודה  - הגברת הביקור הסדיר

לחשוב על התאמה דיפרנציאלית של ההתערבויות  . מוצעלרכז את המאמצים בתחום זה

ולהגביר את הביקור  ,מסגרותהאת האטרקטיביות של  דילכדי להג רלוונטיותהלאוכלוסיות 

 .הסדיר

 או במסגרת נורמטיבית  הגברת המאמצים במית"רים לשלב בני נוער מנותקים במסגרת לימודית

 מנותקים )לא עובדים ולא לומדים( נוער בני לשלב המאמצים את להגביר במית"רים יש - אחרת

יש  כן-וכמ אלה. בני נוערבקרב  חיפוש מסגרת-לעומק את הסיבות לאי לבחון, ובמסגרת לימודית

ויסייעו  במסגרת מיטבית להשתלבות הנוער בני את שיכינו והתערבויות פעילויות תכנון לשקול

להשתלב  ,מסיבה כלשהי ,במקרה של בני נוער שאינם יכולים. מתאימה מסגרת אחר להם בחיפוש

במסגרת לימודית, יש לכוון את המאמצים לחיפוש עבודה כדי שישתלבו במסגרת עיסוק 

  נורמטיבית.

  מומלץ  - בהקשר של התכנית האישית "הסביבה הטיפולית"שיפור היישום של עקרונות

כלים לעבודה בשיתוף בני הנוער על מנת להגדיר  יעדים ריאליים ומדידים, לאנשי הצוות להקנות 

ישיבות צוות והדרכות לבירור סוגיית להקדיש . בנוסף, יש להשגתםבוד באופן מיטבי ולע

 להשיג את היעדים.  המסוגלות של בני הנוער

 בתכניות יש לבחון את הדגש שניתן להיבט הלימודי  -במפתנים  חיזוק הדגש על התחום הלימודי

מקבל בייחוד ביחס לדגש הרב שהתחום הרגשי  ,. זאתבמפתנים ולשקול דרכים לחזקוהאישיות 

 . בתכניות אלה

  תביניים מהוו תוצאות - (בינייםהתקדמות בתהליך הטיפולי )תוצאות חיזוק העבודה על השגת 

 באשר הצוות אנשי בקרב המודעות את להרחיב, ולפיכך יש תשתית לקידום ולשיקום של הנער

  .זה מסוג לכלול ולהגדיר בתכנית האישית יעדים לחשיבות

  נוסף לעובדה שחלק מהמסגרות גדולות ומונות ב ,ריבוי המשימות -הגדלת כוח האדם הטיפולי

על הצוות הטיפולי לתת מענה הולם לצורכי בני הנוער  יםמקש ,עשרות בני נוער )בעיקר במפתן(

 הצוותאנשי היקף המשרות של  . לאור זאת, יש לשקול להגדיל אתמקצועי-הרב ולצורכי הצוות

 הטיפולי.

 לוודא  וכן ,כדאי לבחון את האפשרות להפעיל מיזמים בכל המית"רים - הרחבת תחום התעסוקה

שבנוסף להתנסות במיומנויות רכות של עולם העבודה דרך המיזמים, המסגרת מספקת לבני הנוער 

התאמה של הציוד ושל הטכנולוגיה לשינויים  לשקול מומלץ גם כלים לחיפוש עבודה. במפתן

היכרות והתנסות בהפעלת ציוד שמשמש היום , ולכלול בלימודים בסדנה גם המתרחשים במשק

בנוסף, יש לבחון כיצד ניתן לשפר את אסטרטגיות ההכשרה וההכנה של בני הנוער כדי  בתעשייה.

  .לתעודה והזכאים להגדיל את שיעור הניגשים למבחני הסיווג המקצועי



xii 

  עבודת ב יש לשקול דרכים לחזק את מעורבות ההורים - הנוערחיזוק העבודה עם ההורים של בני

אנשי הצוות בדרכי התמודדות עם חוסר שיתוף פעולה מסגרת. לשם כך עולה צורך להדריך את ה

 נוער לעבוד במשותף.    האו חוסר רצון מצד הורים ובני 

  ני הנוער בתחומים כדי למנף כישורים מיוחדים של ב -דגש רב יותר על תחומי חוזק של בני הנוער

ולסייע לבני הנוער לחוות הצלחה בתחומים שבהם הם טובים, יש לספק להם את  ,שונים

, ולשלב את בני הנוער בפרויקטים הפעילויותלהרחיב את מגוון  ,למשל ,ההזדמנויות לכך, כמו

 מיוחדים שבהם כישרונם יכול לבוא לידי ביטוי ולהעצימם.



xiii 

 ודברי תודה 

 חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע המחקר.

בראש ובראשונה ברצוננו להודות מקרב לב למנהלים ולאנשי הצוות במפתנים ובמית"רים שסיפקו את 

והשתתפות  ,מילוי שאלונים על אודות בני הנוער שבאחריותםהמידע החיוני למחקר זה באמצעות 

 בראיונות שבהם חלקו עמנו מידע על עבודתם עם בני הנוער.

משרד בשירותי תקון נוער, צעירים ולאנשי המטה בשירות לשיקום נוער, אגף לעל ליווי המחקר תודה 

שרד החינוך: ליהודית מבשירותי חינוך ורווחה  -ובאגף שח"ר  ;הרווחה והשירותים החברתיים

היום מנהלת השירות ; ליחיאלה ארבל, בתקופת המחקר קידרון, מנהלת השירות לשיקום נוער

לאפרת מפקחת ארצית לחינוך וחברה בשירות לשיקום נוער; לשיקום נוער ובזמן המחקר שימשה 

מפקחת הנה כישכניר, -ברלרחל  לינקובסקי, מפקחת ארצית על שירותי טיפול בשירות לשיקום נוער;

ליפה צרפתי, האחראית על הייעוץ החינוכי באגף  ;בראשית המחקר באגף שח"רהמפתנים על ארצית 

תודתנו נתונה גם למפקחים  באגף שח"ר. מדריך ועוזר למפקחת הארציתולמוטי ניר,  ;שח"ר

 ;המרכזהמחוזיים בשירות לשיקום נוער: לגילי סולוביציק ממחוז צפון; לדפנה עשת ממחוז תל אביב ו

ברצוננו להודות אף לאנשי אגף מחקר, תכנון והכשרה במשרד  ולמוני כהן ממחוז ירושלים והדרום.

שאפשרו את המחקר הזה ואת הוצאתו אל  , ובמיוחד ליוסף אהרונוב,הרווחה והשירותים החברתיים

 פועל. ה

תודה רבה  ;המחקרמכון ברוקדייל, אשר סייעו בשלבים השונים של -ג'וינט-תודות לעמיתנו במאיירס

, על ליווי המחקר ועל הערותיהם החשובות -נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער -למרים כהן

. תודות לניקול טליאס על העבודה המסורה בריכוז ולדגנית לוי על מעורבותה במחקר בתחילת דרכו

מן נשערכה את הדוח וללסלי קליי בלהה אלוןעבודת השדה ולבן שלומי על מחשוב השאלון. תודה ל

 שהכינה אותו לדפוס.
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