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תקציר

 לקשיים בנוסף חדשה, לחברה הסתגלות לתהליך הקשורים מיוחדים לקשיים חשופים מהגרים נוער בני
 )ראה, בספרות היטב מתועדים אלה קשיים נוער, בני בקרב ההתבגרות תהליך את המאפיינים הרגילים
(.1997 ופראוור, מירסקי ; 1993 כהן, ; 1991 ובאך, איזיקוביץ לדוגמה,

 בני של לקשייהם רגישות התפתחה התשעים, בשנות לשעבר מברית-המועצות העלייה גל קליטת במהלך
 עיני לנגד שעמדה התלמיד "דמות (1998) הורוביץ שמציינת כפי התקופה, בתחילת בהדרגה. רק הנוער

 עם ושלם בהשקפתו ציוני במדעים, גבוהים וכישורים גבוהה מוטיבציה בעל נער של הייתה המערכת
 בתהליכים הבחינה לא המערכת ...70ה־ בשנות הרוסי התלמיד דמות אחרות, במילים - משפחתו
 לעולם אנטגוניסטית נוער תרבות של עלייתה ובהם לשעבר, בברית-המועצות שהתחוללו החדשים

 מאזורים עולים קבוצות בין להבדלים וההתייחסות המודעות גם המשפחתיות". ולהיחלשות המבוגרים
הקליטה. תהליך של בראשיתו מאוד נמוכה הייתה לשעבר בברית-המועצות שונים

 בשוק לשלבם ובצורך עבודה גילאי בעולים הלב תשומת התמקדה העלייה גל בתחילת לכך, בנוסף
 שרר רב זמן זאת, לאור דיור. ובקשיי שפה בקשיי שיתקלו ברור שהיה יותר מבוגרים ובעולים העבודה,

 הלימודי, בתחום לשעבר מברית-המועצות עולים נוער בני של קשיים על רבים דיווחים היו מחד, בו, מצב
 בני בקרב רווחות חריגה, והתנהגות מלימודים נשירה כגון שתופעות, כך על ודיווחים והאישי, החברתי

 הנוער בני מתמודדים איתן השונות הבעיות היקף על אמין במידע מחסור היה ומאידך, אלה, נוער
 וותק שונות גיל קבוצות בנות, לעומת בנים - שונות תת-קבוצות בקרב פיזורן מידת ועל וסוגיהן, והוריהם

שונה.

 של קליטתם תהליך על ורב-ממדי מעמיק אמין, מידע לאסוף הצורך נמצא המחקר לעריכת שברקע מכאן
 בני של בקליטתם המתמקדים ממחקרים ממצאים מציג זה דוח לשעבר. מברית-המועצות עולים נוער בני

 הנוער בני כלל רואיינו - ואופקים רחובות כרמיאל, - יישובים בשלושה יישובים. בחמישה העולים הנוער
 נושאים, של רחב טווח בוחן המחקר מתוכם. מייצג מדגם רואיינו וברמלה בנתניה ואמהותיהם. העולים

 השתלבות ,■ המשפחה בתוך יחסים :האמהות של ראותן מנקודת והן הנוער, בני של ראותם מנקודת הן
 לו; מחוצה והן בית-הספר בתוך הן והשירותים, הסיוע מערכת עם והוריהם הנוער בני קשר בלימודים;

 ישראלים עם הקשר מבחינת והן גילם בני לכלל הנוער בני בין הקשר מבחינת הן חברתית, קליטה
 השירות כלפי עמדות ;הלימודים שעות לאחר מאורגנת בפעילות והשתתפות פנאי בילוי דפוסי ;ותיקים
עצמית-לאומית. זהות ותחושת ;סיכון התנהגויות ;הצבאי

 והתרבות החינוך משרד העלייה, לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי נערך המחקר
 באוגוסט והסתיים בכרמיאל, המחקר תחילת עם ,1994 בינואר החל הנתונים איסוף וג׳וינט-ישראל.

באופקים. המחקר סיום עם ,1996

 בני 2סס,5כ־ על מידע כולל הוא העולים, הנוער בני כלל של מייצג ארצי למדגם מתייחס אינו שהמחקר אף
נוער. בני לקליטת הנוגעות המרכזיות הסוגיות להבנת ותורם ואמהותיהם, נוער



 ומקבלי תכנון אנשי והן הקליטה בתחום מחקר אנשי הן להתמודד נאלצו עמו הבולטים הקשיים אחד
 על וכמובן כתובותיהם, השונים, ביישובים העולים מספר על אמין מידע היעדר היה החלטות,

 כתוצאה בקרבם. מחקר עריכת לצורך עולים ולדגימת לאיתור כבסיס כמובן, חיוני, זה מידע מאפייניהם.
 נוער בני של שלמות קהילות או אוכלוסיות על נתונים באיסוף רב קושי היה זה מסוג מידע מהיעדר
מלימודים. נשירה כגון בקרבם, משמעותיות תופעות של היקפן על אומדנים ובקבלת עולים,

 השונים, ביישובים הדיור יחידות בכל לדלת מדלת סריקות לעריכת יעילה שיטה פיתחנו זה, רקע על
 במגוון שנערכו מקומיים מפקדים של בסדרה הופעלה זו שיטה העולים. אוכלוסיית כל את לאתר על-מנת

 : 1992 נועם, לדוגמה, )ראה, אתיופיה עולי בקרב והן לשעבר ברית-המועצות עולי בקרב הן יישובים,
 העולים הנוער בני אוכלוסיית על גם זו שיטה הופעלה הנוכחי המחקר במסגרת (.1993 ולוי, נועם בניטה,

המחקר. נערך בהם היישובים בחמשת

 הרלוונטיים משתנים במגוון ביניהם השונות הוא זה במחקר הכלולים היישובים חמשת לבחירת הרציונל
 והחינוכיות התעסוקתיות וההזדמנויות פריפריה מול )מרכז גיאוגרפי מיקום כגון הקליטה, לתהליך

והנקלטות. הקולטות האוכלוסיות ומאפייני לוותיקים ביחס העולים שיעור לכך(, הקשורות

 ; 1995 ליוני אפריל בין ברחובות נערך השני ; 1994 למארס ינואר בין בכרמיאל נערך הראשון המיפקד
 באופקים והאחרון, ; 1996 למאי מארס בין ברמלה הרביעי ; 1995 לנובמבר ספטמבר בין בנתניה השלישי

,1996 לאוגוסט יוני בין

:הבאים המרכיבים את המחקר מערך כלל מהיישובים אחד בכל
 העולים הנוער בני כל את לאתר על-מנת ביישוב, הדיור יחידות כל של לדלת מדלת בסריקה

 עולים נרשמו לא בסריקה. ואילך. 1989 משנת ארצה שעלו ,18-14 גילאי לשעבר מברית־המועצות
המחקר. באוכלוסיית נכללים אינם הם ולפיכך התיכוניים, לימודיהם את סיימו שכבר

 נקודות בין העיקריים ההבדלים את לזהות על-מנת ואמהותיהם הנוער בני של פנים־אל-פנים ריאיון .2
לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו אמהותיהם. של אלה לבין הנוער בני של הראות

 בשאלון פנים־אל-פנים. הריאיון לאחר ואמהותיהם הנוער בני על־ידי מולא אשר עצמי למילוי שאלון .3
 צריכת ההורים, נוקטים בהם משמעת אמצעי כגון גבוהה, רגישות בעלי בנושאים שאלות נכללו זה

ועוד. ואלכוהול סמים

 השירותים ממנהלי הן מרבי פעולה לשיתוף המחקר צוות זכה המחקר נערך בו יישוב בכל כי לציין יש
 התייעץ המחקר צוות העולים. הנוער בני עם ישירות העובדים שטח" מ״אנשי והן הרלוונטיים, העירוניים

 וכן העולים, הנוער לבני האופיניים והקשיים הייחודיות הבעיות על מהם ללמוד על-מנת אלה גורמים עם
 תרומה היוו אלו התייעצויות יישוב. באותו זו לאוכלוסייה הניתנים השונים והשירותים הסיוע מערך על

הממצאים. משמעות להבנת והן המחקר כלי לגיבוש הן חשובה
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 במחקר. הכלולים היישובים לאחד מתייחס חלק כל כאשר חלקים, מחמישה מורכב להלן המובא הדוח
 ובסיום זה. ביישוב שהתקבלו העיקריים הממצאים את המסכם פרק מופיע יישוב, כל על הדיווח בסוף
המחקר. יישובי כל של מבחינה העולים מרכזיים ממצאים מופיעים הדוח

כלכל■ ומצב תעסוקה
 אף מהמשפחות בשליש בה באופקים, מלבד עובד, לפחות מההורים אחד הנוער בני משפחות רוב בקרב
 במעבר הנוער בני הורי של התעסוקתי בסטטוס ירידה ניכרת כללי באופן עובד. אינו מההורים אחד

 6% רק העולים. משפחות של הכלכלי במצבן רבה שונות קיימת לישראל. לשעבר מברית-המועצות
 הצרכים לכיסוי מספיקות אינן "כלל המשפחה הכנסות כי דיווחו ברחובות הנוער בני מאמהות

 בהם הכלכליים הקשיים כך. שדיווחו באופקים מהאמהות 26% לעומת הבסיסיים״, היומיומיים
 בית-הספר, במסגרת הנערכים בטיולים השתתפות באי מתבטאים הנוער בני ממשפחות חלק נתקלות
חוגים. כגון מאורגנת, פנאי בפעילות להשתתף הרצון את לממש יכולת ובאי לימודי, בציוד במחסור

החינוך במערכת השתלבות
 לסביבה "הרצון היה האחרון בגל לשעבר ברית-המועצות עולי של לעלייתם המרכזיים המניעים אחד

 ורוזנבאום־תמרי, דמיאן )ראה עצמם העולים של דיווחיהם סמך על וזאת, ילדיהם, למען יותר" טובה
 גל של הגבוה והמקצועי ההשכלתי הפרופיל רקע ועל זה מניע רקע על (.1995 ובניטה, נועם נוה, ;1997

 הישראלית, ובחברה החינוך במערכת ילדיהם להשתלבות ביחס גבוהות ציפיות פיתחו העולים זה, עלייה
בכך. מצליחים אכן ילדיהם בה למידה רבה במידה קשורה קליטתם תהליך את הכללית והערכתם

 מצבם השוואת רקע על רק לא העולים, הנוער בני קליטת של ההצלחה מידת את לבחון כן, אם יש,
 בארץ להם שהיו וההזדמנויות הסיכויים רקע על גם אלא הוותיקים, הישראלים הנוער בני של למצבם
 השכלה בעלי הם לשעבר ברית-המועצות עולי שרוב מכיוון וציפיותיהם. הוריהם הישגי רקע ועל מוצאם,

 יסיימו העולים הנוער בני שרוב לצפות היה ניתן כזו, השכלה הדורשים במקצועות ועסקו על־תיכונית
 והן הנוער בני הן נתקלים בהם הקשיים אולם, מלאה. בגרות תעודת עם ואף תיכוניים לימודים בארץ

 ובמקרים ניכור, אכזבה, של למצב להוביל ועלולים אלה, ציפיות של מימושן את לעתים מונעים הוריהם,
נורמטיבית. בלתי להתנהגות קיצוניים

נשירת
 בהצגת מלימודים. הנשירה היא העולים הנוער בני של מצבם בהערכת ביותר המרכזיות הסוגיות אחת

 גילאי נוער בבני המתמקדת נשירה של הרשמית בהגדרה משתמשים אנו זה במחקר הנשירה על הנתונים
 בני בין מבחינים אנו לכך בנוסף והתרבות. החינוך משרד שבפיקוח במסגרות לומדים אינם אשר ,17-14

 משרד שבפיקוח מסגרות כלל בדרך ־ חלופיות לימוד במסגרות הלומדים לבין כלל, לומדים שאינם נוער
העבודה.

 חמשת בכל לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי עלו המחקר, עריכת בעת
 הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי היהודית. האוכלוסייה כלל בקרב המקביל השיעור היישובים,,על
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 היהודית האוכלוסייה בקרב 4%כ- לעומת באופקים, 23%ל־ בכרמיאל 8% בין נעים 17־14 גילאי העולים
.1996־1994 בשנים

 13% בין ונעים ,17־16 בגילים במיוחד בולטים הם ולכן מצטברים, הנשירה שיעורי הדברים, מטבע

 שיעור לדוגמה, הבנים. בקרב יותר גבוהים היישובים בכל הנשירה שיעורי באופקים. 36%ל- ברחובות
 גבוהים הנשירה שיעורי הבנות. בקרב 14% לעומת ,31% על עומד ברמלה 17 בגיל בנים בקרב הנשירה

 ואזור האסיאתיות )הרפובליקות לשעבר המועצות בברית- הדרומיים האזורים יוצאי בקרב גם יותר
 נמצא בו ,1997 בשנת קווקז יוצאי נוער בני בקרב שנערך ארצי במחקר אישוש קיבל זה ממצא הקווקז(.

 ונועם, )אלנבוגן־פרנקוביץ 25% על עומד 17־14 גילאי קווקז יוצאי נוער בני בקרב הנשירה שיעור כי
 יותר. גבוהים הנשירה שיעורי רוסיה מדרום עולים של גבוה שיעור קיים בהם ביישובים לכן, (.1999
חלופיות. במסגרות הלומדים נוער בני של משמעותית קבוצה ישנה הנושרים בקרב כי לציין, חשוב

 להשוות ניסיונות ישנם הנשירה. שיעורי על מדויקים נתונים המספק עדכני רשמי מידע מקור אין כיום
 כאשר אך, הנשירה. היקף את לאמוד על־מנת זה, בגיל השנתון גודל לבין 17ה- בני התלמידים מספר בין

של מבוטל לא שיעור קיים האחת, :עובדות לשתי להתייחס יש 17 בני בקרב הנשירה שיעורי את אומדים
 במוסדות כיום לומדים וחלקם לשעבר בברית־המועצות התיכוניים לימודיהם את סיימו אשר 17 בני

 יותר, נמוכה בכיתה אלא י״ב, בכיתה לומדים אינם 17 בגיל אשר עולים ישנם והשנייה, גבוהה; להשכלה
 לכך מוביל אלה עובדות שתי חיבור המקובל. הכרונולוגי לגיל בהתאם לכיתה משובצים שאינם משום

 אך נושרים, אינם ולכן י״ב בכיתה ללמוד צריכים שאינם 17 בגיל נוער בני של מבוטלת לא קבוצה שישנה
 שיעורי של נכונה לאמידה מובילה אינה זו שגישה היא התוצאה זו. קבוצה של גודלה את יודעים איננו

הנשירה.

סדיר ביקור
 בני של גבוה שיעור ישנו המחקר יישובי ברוב סמויה. נשירה של רחבה תופעה ישנה מלאה, לנשירה בנוסף

 שיעורם ממחלה. הנובעות היעדרויות להוציא בשבוע, פעם לפחות מלאים לימודים מימי הנעדרים נוער
(.5%) בכרמיאל רק נמוך והוא באופקים 22%ל־ עד בנתניה 16% בין נע

בגרות תעודת
 במסגרת שנאסף המידע בישראל. גבוהה השכלה לרכישת כניסה כרטיס מהווה בגרות לתעודת הזכאות
 הצהרת על התבססות תוך לבגרות זכאים יהיו אשר הנוער בני שיעור את לאמוד מאפשר המחקר

 לתעודת זכאים יהיו אכן הניגשים כל לא כי בעובדה ובהתחשב הבגרות, לבחינות לגשת כוונותיהם
 לבגרות במסלול לומדים ברחובות 86% ועד בכרמיאל י״ב כיתות מתלמידי אחוזים 64%כ־ בגרות.
 זכאים היו 1997-1994 בשנים כי עולה החינוך משרד מנתוני הבגרות. בחינות לכל ייגשו כי ודיווחו
 וניגשו .מגיש" "במוסד שלמדו לשעבר מברית-המועצות מהעולים בממוצע שני-שלישים בגרות לתעודת
 ביישובים י״ב כיתה מתלמידי כמחצית כי לאמוד ניתן אלה נתונים על בהסתמך הבגרות. לבחינות
 שיעור החינוך: משרד נתוני עם אחד בקנה עולה זה אומדן בגרות. לתעודת זכאים יהיו במחקר שנכללו

 בשנים מגיש" ב״מוסד י״ב בכיתה למדו אשר מברית-המועצות העולים בקרב בגרות לתעודת הזכאים
 מנתוני החינוך(. במשרד הבחינות אגף על־ידי שנעשה מיוחד עיבוד )לפי 56% על בממוצע עמד 1997־1994



 הוותיקה היהודית האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור גבוה זה שיעור כי עולה החינוך משרד
 בקרב יותר הגבוהים הנשירה לשיעורי להתייחס מבלי זו השוואה לערוך ניתן לא אולם, .51ס/0כ- על שעמד

 הפער את לאמוד ניתן לא ידוע, אינו המדויק הנשירה היקף לעיל, שכמוסבר מכיוון, העולים. הנוער בני
 גם אולם, וותיקים. ישראלים תלמידים לבין לשעבר מברית-המועצות עולים בקרב הזכאים שיעור בין
 השנתון לכלל נתייחס שאם יוצא 17 בגיל העולים בקרב נשירה 200/0 של ביותר הזהיר האומדן לפי

הוותיקה. היהודית האוכלוסייה בקרב יותר גבוהים הזכאות ושיעורי מתהפכת, התמונה הרלוונטי,

חברתית השתלבות
 האישי במישור הן העולים, הנוער בני של החברתי למצבם המחקר התייחס החברתית ההשתלבות בנושא

 כך על מצביעים הממצאים ותיקים. ישראלים לבין עולים נוער בני בין היחסים על דעותיהם לגבי והן
 הוותיקים הישראלים הנוער בני עם וקשריהם יחסית חיובי התלמידים של האישי החברתי שהמצב
 יכולים העולים שעמה קבוצה ישנה הוותיקים הנוער בני בקרב כי נראה לטובה. מפתיעים האישי במישור

 בני של קבוצה קיימת זאת, עם יחד ותיק. ישראלי חבר להם שיש דיווחו 690/0-52% שבין כך להתחבר,
חברתית. בהשתלבות המתקשים עולים נוער

 בהרבה שלילית היא העולים הנוער בני לבין הוותיקים הנוער בני בין הכלליים היחסים של הראייה
 העולים. מן מסתייגת גישה בעלי הם שהוותיקים חושבים העולים הנוער מבני ממחצית יותר כאשר

 כלפי חיובית עמדה אין הוותיקים הישראלים הנוער מבני לרבים אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר
 נוער בני של נמוך שיעור שיש שדי הרי חברתיים, קשרים איתם ליצור מעוניינים אינם והם העולים,

 שרבים כדי העולים, הנוער בני עם חברתיים יחסים למערכות להיכנס המוכנים ותיקים ישראלים
חיובי. חברתי בקשר אישי באופן יתנסו מהעולים

 הנוער בני של רצונם על מאוד החזק הדגש הוא זה במחקר ביותר החשובים הממצאים אחד
 המידה ראשית, :מדדים במספר משתקף הנושא הישראלית. בחברה להשתלב לשעבר מברית-המועצות

 של רצונם בנוסף, עצמם. את מזהים הוריהם שבה מהמידה רבה כישראלים עצמם מזהים הנוער בני שבה
 הביעו הנוער בני שנית, כיום. עצמם מזהים שהם מכפי יותר גדול כישראלים עצמם לראות הנוער בני

 בקרב עניין קיים שלישית, הוותיקים. הישראלים הנוער בני עם החברתיים הקשרים בהרחבת רצון
 לסדרת מאוד רבה חשיבות ייחסו העולים ולבסוף, התנדבותיות. בפעילויות חלק ליטול מבוטל לא מיעוט

 בעלת "מדינה יהודית", מדינה המדינה "היות להיגדים כגון ישראל, מדינת של לאופיה הקשורים היגדים
 ישראלים נוער בני של מעמדותיהם בהרבה שונים היו ולא ועוד, ליהודים", משמעותי היסטורי עבר

 להיות העולים שמייחסים הרבה בחשיבות לוותיקים העולים בין יותר גדולים הבדלים נמצאו וותיקים.
 מדינת של הדמוקרטי לאופיה חשיבות ייחסו בקרבם נמוך ושיעור עולים, קולטת מדינה ישראל מדינת

 בני של לסטריאוטיפ מנוגדים והזהות החברתית ההשתלבות לתחום הקשורים הממצאים כל ישראל.
 לפתח מעוניינים שאינם מוצאם לתרבות יותר המכוונים כעולים לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער

 עם אחד בקנה עולים בחברה להשתלב לרצונם באשר הממצאים הישראלית. החברה עם חזקה הזדהות
 זאת, עם יחד למעשה. הלכה לצבא גיוס דפוסי על דיווחם ועם לצבא הגיוס כלפי החיוביות עמדותיהם

 דחויים חשים הם כאשר אלה, נוער בני על המקשה המציאות עם לעתים מתנגשות אלה ושאיפות תקוות
רבים. ישראלים נוער בני על־ידי



העולים מתמודדים עמן המרכזיות הבעיות
 - נושאים שלושה עולים מתשובותיהם מתמודדים. הם עמן העיקריות הבעיות על נשאלו הנוער בני

עצמו. הנער על-ידי עבודה מציאת נושא ־ לכך ובהקשר המשפחה, של הכלכלי מצבה הלימודים,

ס״וע מערכות
 רבה. העולים להצלחת שתרומתן ספק ואין הבית-ספריות, הסיוע מערכות של לפעילותן ברור ביטוי ישנו

 לכך רבות עדויות ויש מהיקפו, או הסיוע מטיב מרוצים שאינם רבים והורים נוער בני ישנם אולם,
 שאינם מבוטל לא אחוז ישנו כמו-כן, העולים. זכאות של הפורמלית לתקופה מעבר נמשך בסיוע שהצורך
בדרך. מכשולים ישנם כי ומרגישים הבית־ספרי לסיוע דרכם את מוצאים

 במקצועות קונקרטי סיוע סוגי של מאוד רחב מגוון קיים כי עולה ואמהותיהם התלמידים מדיווח
 בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים שליש לפחות מהיישובים אחד בכל זאת, עם הלימוד.

בלימודים. כלשהו סיוע מקבלים שאינם דיווחו יותר, או מקצועות

 המחקר, נערך בה הלימודים שנת במהלך בבית-הספר כלשהו מגורם והכוונה ייעוץ קיבלו התלמידים רוב
זה. רצון מימשו שלא ייעוץ, לקבל המעוניינים 20%כ־ של קבוצה קיימת אולם

 לא רבים אולם, העירוניות, הסיוע במערכות נעזרים הם כי עולה ואמהותיהם הנוער בני מראיונות
 לרווחת הנוגעים בסיסיים בנושאים מידע ביותר רב צורך מבטאים והם השונים, השירותים את מכירים

והמשפחה. הנער

 נמצאו הורים( שני עם או )חד-הורית המשפחה ומבנה הכנסתם, רמת ההורים, של ההשכלה שרמת אף
 הנוער בני שיעור שעדיין, נמצא רב-משתני בניתוח בלימודים, בהשתלבות הנוער בני של לבעיות קשורים

 דלות משפחות של לקבוצה מוגבל ואינו הקבוצות בכל משמעותי הוא בלימודים קשיים להם שיש
 משפחות של בבעיות מדובר לא כלומר, מעורערת. שמסגרתן למשפחות או וחומריים אישיים משאבים

 משפחות בקרב גם רווחים הקשיים (,1995) ואחרים הורוביץ שמציינים כפי אלא, ״חריגות״,
 או ההידרדרות במניעת מאמצים יושקעו שאם לכך טובים סיכויים ישנם זאת, לאור "נורמטיביות".

 הממצאים לאור גם זאת, בהצלחה. איתן להתמודד אפשרות תהיה הבעיות, החמרת לפני בעצירתה
 מתקשים אבל וההורים, החברה של בציפיות לעמוד הנוער מבני ניכר חלק של שאיפתם על המצביעים

בכד•

 הנוער בני בקליטת לסייע על״מנת שאותרו מהצרכים העולים מעשיים צעדים מספר לשקול יש
:העולים

 סיכון בעלי נוער לבני יותר ומרוכז יותר פרטני טיפול הענקת על-ידי נשירה למניעת המאמצים חיזוק .
 הנעדרים ותלמידים בלימודים, משמעותיים בקשיים הנתקלים תלמידים כלומר, לנשירה, גבוה

גבוהה. בתדירות מלימודים

71



 הקררקז, ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי נוער בני לקבוצות מיוחדת לב תשומת הענקת -
לנשירה. גבוה בסיכון הנמצאים

 בהכשרה או בעבודה שילובם הולמות, לימודיות חלופות במציאת נשרו שכבר נוער לבני סיוע -
מקצועית.

 להם, לסייע העשויים העירוניים השירותים על העולים בקרב מידע בהפצת מרוכז מאמץ השקעת >
זה. לצורך מרכזית כמסגרת בית-הספר גיוס תוך אלה, שירותים של ניצולם את לעודד ובכך

 כלפי ולפתיחות לסיוע הצוותים הכשרת באמצעות והעירונית הבית־ספרית הסיוע מערכות חיזוק ■
הסיוע. וסוגי היקף והרחבת סלקטיבי באופן הזכאות הארכת העולים,

 הבגרות בבחינות לעמידה שנייה הזדמנות והענקת בגרות לתעודת הזכאות שיעורי להעלאת פעולות .
(.1998 )סבר, הצליחו שלא נוער לבני

 אלה מאידך, והוותיקים, מחד, העולים, קבוצת של המסויגת והגישה הקדומות הדעות לשינוי פעילות .
מוגבלים. בהן המשתתפים והיקף הפצתן אולם זה, בנושא תכניות קיימות אלה. כלפי

 להשתתף הנוער לבני שיש הנכונות את לנצל ניסיונות לפיתוח הדעת את לתת יש החברתי במישור -
 לחברה הנוער בני בין הקשר לחיזוק כאמצעי גם בפרט, והתנדבותית, בכלל, פורמלית, בלתי בפעילות

ותיקים. ישראלים נוער בני עם היחסים מערכת על להשפיע כדי וגם
 לקבלת בסיס יהווה ואשר העולים, הישגי על שוטף מעקב יאפשר אשר הארצית ברמה מידע ריכוז -

קליטתם. בנושא החלטות

 המחקר ממצאי סיפקו הלאומי במישור :מישורים בשני ביטוי לידי באה המחקר ממצאי של תרומתם
 שונים, לגורמים סייע זה מידע יישובים. במספר העולים הנוער בני קליטת בנושא מעמיקה מצב תמונת

 המדיניות ועיצוב ההחלטות קבלת בתהליך והתרבות, החינוך ומשרד העלייה לקליטת המשרד כגון
 הוצגו המחקר ממצאי המוניציפלי, במישור לשעבר. מברית-המועצות עולים נוער בני של קליטתם בנושא

 השונות בבעיות לטיפול שימוש בהם ונעשה יישוב, בכל המחקר ביצוע סיום עם יישוביים בפורומים
 נוער בני של בעיותיהם את להבין נוספות לעיריות גם סייע המחקר פעולות. של רחב מגוון באמצעות

עולים.
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מהמחקר השוואתיים נתונים לקט

 אופקים רמלה נתמה רחובות כרמיאל
כלל*■□ נתונים

5,789 11,018 43,571 27,030 10,000 בעיר שאותרו דיור יחידות מספר

מתגוררים בהן דיור יחידות מספר
1,498 1,879 5,282 2,348 3,640 1לשעבר מברית-המועצות עולים

308 522 949 343 2634 שאותרו 18-14 גילאי נוער בני מספר

256 3349 3476 283 590 שבוצעו נוער בני ראיונות מספר

277 3356 3472 306 601 שבוצעו אמהות של ראיונות מספר

:להתראיין המסרבים שיעוד
6 5 6 7 3 אמהות
3 1 1 5 1 נערים

)באחוזים( סוציו-דמוגרפ״ם מאפיינים
מוצא רפובליקות א.

53 24 67 82 86 בלטיות( )כולל אירופאיות רפובליקות
25 3 22 8 6 הקווקז אזור
22 73 11 10 8 קווקז( כולל )לא אסיאתיות רפובליקות

*בארץ ותק ב.
30 7 24 20 19 בארץ שנתיים עד
14 10 10 10 26 לשלוש שנתיים בין
31 22 49 54 55 שנים לחמש שלוש בין
25 61 17 16 -- שנים מחמש למעלה

:הנוער בני הורי השכלת .ג
אמהות

12 6 2 0 1 ביניים יסודית/חטיבת
25 26 14 4 8 מקצועי/תיכון בית-ספר
37 40 36 27 39 )מכללה( על-תיכונית
26 28 48 69 52 אקדמית

אבות
11 10 4 1 1 ביניים יסודית/חטיבת
26 32 20 12 16 מקצועי/תיכון בית-ספר
35 25 27 22 36 )מכללה( על-תיכונית
28 33 49 65 47 אקדמית

ואילך 1989 מינואר ארצה שעלו 1
18-12 גילאי נוער בני כללה בכרמיאל המחקר אוכלוסיית 2
במפקד שאותרו והאמהות הנערים מבין מדגם רואיין וברמלה בנתניה 3
 מהאוכלוסייה יותר נמוך ותק בעלת בכרמיאל העולים אוכלוסיית מהנתונים, שעולה כפי 4

 גם הבדל שהיה ייתכן בוותק לפערים בנוסף ואופקים. רמלה נתניה, ברחובות, המקבילה
 זה בנושא האווירה לבין בכרמיאל המחקר נערך בו המועד בין בארץ ששררה הקליטה באווירת
היישובים בשאר המחקרים נערכו בהם במועדים
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המועסקים ההורים מבין 5

אופקים רמלה נתניה רחובות כרמיאל
שבראשן במשפחות הורים תעסוקת ר.

זוג בני שני
30 72 77 78 65 עובדים הזוג בני שני
39 26 21 20 28 עובד הזוג מבני אחד רק
31 2 2 2 7 עובד אינו הזוג מבני אחד אף

29 9 24 16 16 חר-הוריות משפחות ה.
31 60 65 64 58 חד-הוריות במשפחות תעסוקה

הנוער בני הורי של משלח-היר ו.
לשעבר המועצות בברית־

אמהות
טכניים מדעיים־חופשיים, אקדמיים,

42 66 79 86 71 וניהוליים
42 24 14 10 20 ושירותים מכירות פקידות,

בינוי בתעשייה, מקצועיים פועלים
12 10 6 3 8 ובחקלאות
4 — 1 1 1 מקצועיים בלתי פועלים

אבות
טכניים מדעיים־חופשיים, אקדמיים,

41 44 61 71 54 וניהוליים
9 15 9 1 5 ושירותים מכירות פקידות,

בינוי בתעשייה, מקצועיים פועלים
49 40 29 28 39 ובחקלאות

1 1 1 — 2 מקצועיים בלתי פועלים

בישראל העוברים הנוער בני הורי ז.
מדעיים, אקדמיים, במשלחי-יד

5וניהוליים טכניים חופשיים,
15 19 27 39 23 אמהות
10 14 22 39 22 אבות

הכנסות כי המדווחות אמהות ח.
לכיסוי מספיקות אינן כלל המשפחה

26 18 18 6 8 הבסיסיים הצרכים

)באחת■□( בלימודים השתלבות
27 12 6 6 10 בפנימייה והגרים הלומדים נוער בני א.

הספר: מבית־ הרצון שביעות־ ב.
נוער בני

17 16 18 18 15 מאוד מרוצה
44 66 67 70 68 מרוצה

אמהות
17 12 11 12 6 מאוד מרוצה
47 64 70 64 67 מרוצה



 בשאלון - היישובים בשאר ואילו פנים־אל־פנים בשאלון בכרמיאל נבדק ההיעדרויות נושא 6
עצמי למילוי

אופקים רמלה נתניה רחובות כרמיאל
במקצועות המתקשים נוער בני ג.

הלימוד
25 27 27 40 25 מקצוע באף מתקשים לא
24 25 27 27 31 בלבד אחד במקצוע מתקשים
20 22 23 18 24 מקצועות בשני מתקשים
16 16 14 10 16 מקצועות בשלושה מתקשים
15 10 9 5 4 ויותר מקצועות בארבעה מתקשים

לימוד מימי - מלימודים היעדרויות ד.
6מחלה(: עקב )לא מלאים

56 56 56 41 66 נעדר לא פעם אף
— — — - 24 השנה במהלך פעמים כמה רק

22 26 28 32 5 בחודש פעמים שלוש עד פעם
12 12 11 18 4 בחודש פעמים שמונה עד ארבע
10 6 5 9 1 ויותר בחודש פעמים תשע

81 86 96 93 91 7לבגרות במסלול הלומדים נוער בני ה.

שייגשו המעריכים הנוער בני ו.
8הבגרות לבחינות

69 74 80 86 66 הבגרות בחינות לכל
20 19 11 10 26 הבגרות מבחינות לחלק

2 1 0 0 8 הבגרות מבחינות אחת לאף
9 6 9 4 0 יודע לא עדיין

)באחוזים( 9מלימודים נשירה
"נושרים" 17־14 גילאי נוער בני

23 22 14 10 8 מלימודים
שאינם בבתי-ספר לומדים :מתוכם

11 14 6 6 3 החינוך משרד בפיקוח
12 8 8 4 5 כלל לומדים לא

"נושרים" 17-14 גילאי בנים
26 32 21 11 16 מלימודים

שאינם בבתי־ספר לומדים :מתוכם
16 22 8 7 7 החינוך משרד בפיקוח
10 10 13 4 9 כלל לומדים לא

"נושרות" 17-14 גילאיות בנות
18 10 7 8 1 מלימודים

שאינם בבתי-ספר לומדות :מתוכן
5 5 4 5 1 החינוך משרד בפיקוח

13 5 3 3 0 כלל לומדות לא

י׳־י״ב בכיתות הלומדים הנערים מבין 7
לבגרות במסלול הלומדים מבין 8
 שאינם במוסדות הלומדים נוער בני או כלל, לומדים שאינם נוער בבני מוגדרים "נושרים" 9

החינוך משרד בפיקוח
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17 לגיל במקום 17-16 לגילים מתייחסים נשירה על ברחובות הנתונים 10
הלימודים ממסגרת כחלק שעובדים נוער בני גם כוללים עבודה בנושא הנתונים 11
עולה ולא ישראלי לא - ידיד אף להם שאין נוער בני גם כולל 12

אופקים רמלה נתניה רחובות כרמיאל
44 29 20 ”13־־ 22 מלימודים "נושרים" 17 בגיל נוער בני

שאינם בבתי-ספר לומדים :מתוכם
22 15 2 8 4 החינוך משרד בפיקוח
22 14 18 5 18 כלל לומדים לא

50 41 31 19 35 מלימודים "נושרים" 17 בגיל בנים
שאינם בבתי-ספר לומדים :מתוכם

35 25 2 12 6 החינוך משרד בפיקוח
15 16 29 7 29 כלל לומדים לא

34 14 10 7 0 מלימודים "נושרות" 17 בגיל בנות
שאינם בבתי-ספר לומדות :מתוכן

3 3 2 5 0 החינוך משרד בפיקוח
31 11 8 2 0 כלל לומדות לא

מלימודים הנושרים של עיסוקם
משרד בפיקוח שאינה במסגרת לומדים

15 41 32 54 13 11ועובדים החינוך
משרד בפיקוח שאינה במסגרת לומדים

34 25 12 5 32 עובדים ולא החינוך
13 23 43 31 29 ועובדים כלל לומדים לא
38 11 13 10 26 עובדים ולא כלל לומדים לא

16 19 20 37 11 בני־הנוער( כלל )מבין עובדים נוער בני
9 3 2 1 2 עובדים ואינם לומדים שאינם נוער בני

)באחוז■□( חברתית השתלבות
בני רוב יחס את שמעריכים נוער בגי א.

הוותיקים הישראלים הנוער
"לא או טוב" כל-כך "לא כלפיהם

21 12 7 6 17 בכלל" טוב

עולים נוער בני בין חברות קשרי ב.
:ותיקים לישראלים

48 41 40 38 31 12ותיק ישראלי ידיד אף אין
35 36 37 34 49 ישראלים ידידים מעט יש

ישראלים הם הידידים מחצית או רוב
15 21 20 22 19 ותיקים

2 2 3 6 1 ותיקים ישראלים הם הידידים כל

החברה חיי כי המדווחים נוער בני ג.
מאשר טובים פחות בארץ שלהם

23 9 18 23 21 העלייה לפני

מחסור המרגישים נוער בני ד.
31 31 22 21 13 גילם בני עם חברתיים בקשרים



עיקריות בעיות 3 עד על לענות יהיה ניתן 13

אופקים רמלה נתניה רחובות כרמיאל
עם קשרים יותר רוצים נוער בני ה.

54 57 ־ 52 56 — ותיקים ישראלים

ההיגדים עם המסכימים נוער בני ו.
הבאים:

עולים נוער בני בין מעטים קשרים יש
.73 67 65 62 73 ותיקים ישראלים לבין

עולים נוער בני בין רבים סכסוכים יש
74 63 49 53 65 ותיקים לישראלים

אינם עולים נוער ובני ותיקים ישראלים
57 43 49 41 59 אלה את אלה מבינים .

לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים
47 32 31 23 38 עולים נוער לבני

)באחוזים( עצמית זהות
כ״ישראלים עצמם הרואים נוער בני

6 9 5 8 3 לגמרי"
כ״יותר עצמם הרואים נוער בני

9 19 16 17 16 מרוסים" ישראלים
כ״רוסים עצמם הרואים נוער בני

28 45 34 36 33 מידה" באותה וישראלים
רוסים כ״יותר עצמם הרואים נוער בני

33 21 35 32 39 מישראלים"
כ״רוסים עצמם הרואים נוער בני

24 6 10 7 9 לגמרי"

עצמם לראות רוצים נוער בני
18 22 15 14 16 לגמרי" כ״ישראלים

כ״יותר עצמם לראות רוצים נוער בני
12 21 18 25 21 מרוסיס" ישראלים

כ״רוסי□ עצמם לראות רוצים נוער בני
43 37 47 44 44 מידה" באותה וישראלים

כ״יותר עצמם לראות רוצים נוער בני
14 14 11 12 14 מישראלים" רוסים

כ״רוסים עצמם לראות רוצים נוער בני
13 6 19 5 5 לגמרי"

שאיתן ביותר הקשות הבעיות
13הנוער בני מתמודדים

31 40 34 26 43 לימודים
- 41 20 15 34 31 עבודה

35 33 31 30 49 המשפחה שלך/של כלכלי מצב
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תודה דברי

 את יזמר אשר ולג׳וינט-ישראל החינוך למשרד הקליטה, למשרד להודות לנו היא נעימה חרבה
 האגף מנהל אדלר, לשמואל הקליטה: במשרד שלביו. כל על אותו וליוו במימונו, סייעו המחקר,
 המחלקה מנהלת שיפר, לרחלה החינוך: במשרד באגף; חוקרת גינדין, ולרחל ומחקר, לתכנון

 בג׳רינט הראשי; המדען בלשכת חינוכיים ניסויים מפקחת כהן, ולנורה עולים, תלמידים לקליטת
 באגף בכירה תכניות מרכזת כהן, ולאפרת והערכה, לתכנון האגף ראש גולדברג, לאלן ישראל:
ויזמות. תעסוקה עולים, שילוב

 ומרים מירסקי יוליה ועמיתינו ברוקדייל, ממכון כהן מרים שותפות היו בכרמיאל, שנערך במחקר
 כמו-כן, וביצועו. תכנונו המחקר, כלי לגיבוש שותפות היו אלה חוקרות פאלק. ממכון - לשעבר ברש,

המועיל. ייעוצה על בן־גוריון מאוניברסיטת הורוביץ תמר לד״ר מודים אנו

 העירוניים השירותים מנהלי מצד ופורה מלא פעולה לשיתוף זכינו המחקר נערך בהם היישובים בכל
 תודה חבים אנו במיוחד ביישוב. התיכוניים בתי-הספר וממנהלי המחקר, לנושא הרלוונטיים

 בני קליטת של בנושא ביישוביהם מפתח תפקידי מילאו המחקר, עריכת בעת אשר הבאים, לאנשים
עולים: נוער

 מנהלת קובל, חנה הקליטה; תיק על וממונה כרמיאל עיריית ראש סגנית גרינברג, רינה - בכרמיאל
 המחלקה מנהל דרזי, ואריה ותרבות; חינוך מינהל ראש נשר, בן אורי הכללי; המינהל
נוער. לקידום

ומידע. אסטרטגי לתכנון היחידה מנהל טבת, יורם - ברחובות
 סלע, ברכה נתניה; בעיריית ומידע אסטרטגי לתכנון היחידה מנהל אברהמי, יואש - בנתניה

בעירייה. הקליטה מינהלת ראש אורינג, ואיילה ונוער; ילדים מרכזי מנהלת
 ומידע; אסטרטגי לתכנון היחידה מנהל וידר, אמיר רמלה; עיריית ראש סגן כהן, אמנון - ברמלה

העירונית. הקליטה מינהלת על אחראית טוויל, ומרים
אופקים. בעיריית הקליטה תיק על ממונה סולטנה, חוה - באופקים

 עבודות את ריכזו אשר רומנו ואביגיל לוי, רותי כץ, ללוסי ברוקדייל: ממכון לעמיתינו תודה ולבסוף,
 בעיבוד עזרתו על קונסטנטינוב לוצ׳יסלב הנתונים; קובצי בבניית עזרתה על לוונברג למרים השדה;

 ואתי שיזגל ולאילנה זה, דוח של העריכה על מויאל ומטי ברבריאן ענת אלון, לבלהה הנתונים;
והדוח. המחקר שאלוני את שהדפיסו גבריאלי
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1
4

לוחות רשימת *

כרמיאל אי: חלק ׳

בכרמיאל נוער בני של נבחרים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
4
הנוער בני במשפחות משפחה וסוג ילדים מספר :2 לוח .

בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של דיור סוגי :3 לוח

ובישראל לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של היד משלחי :4 לוח 1
י

בארץ והוותק ההורה מין לפי הנוער בני הורי יד משלחי :5 לוח

המשפחה מבנה לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח ;
בארץ ותק ולפי י
4

בברית-המועצות הבית מטלות בביצוע הנוער בני משפחות בני השתתפות :7 לוח *
ובישראל לשעבר 1

הנוער בני של דיווחם לפי שונים, בנושאים דעות חילוקי של גבוהה תדירות :8 לווו ־
האמהות ושל

בהשוואה אחים( )הורים, המשפחה לבני הנוער בני בין היחסים טיב :9 לוח
האמהות ושל הנוער בני של הערכתם לפי גילם, לבני 1
ו

 בהשוואה אחים( )הורים, המשפחה לבני הנוער בני בין היחסים טיב :10 לוח
האמהות ושל הנוער בני של הערכתם לפי לשעבר, לברית-המועצות

הבעיה נושא לפי בעיותיהם, לפתרון הנוער בני פונים אליהן הדמויות :11 לוח

נ
<

1

נ

י1

הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :12 לוח

 מסוימים בתחומים קשיים על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :13 לוח
הנוער בני לחיי הקשורים

מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הלימוד כיתות :14 לוח

ומין גיל לפי הנוער, בני בקרב בפנימייה תלמידים :15 לוח

 מבית-הספר האמהות ושל לומדים נוער בני של כללית שביעות-רצון :16 לוח

בבית-הספר הלימודים רמת בנושא נוער ובני האמהות עמדות :17 לוח

 דיווחי לפי ובארץ, לשעבר בברית-המועצות בכיתה המעמד הערכת :19 לוח
הנוער ובני האמהות
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בבית-הספר המשמעת רמת בנושא הנוער ובני האמהות עמדות :18 לוח ג
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28 ותק ולפי הנוער ובני האמהות דיווחי לפי בארץ, בכיתה הנער/ה מעמד הערכת

לקבל ההסתברות - הלימוד במקצועות כישלון להסבר רב-משתני ניתוח ממצאי
30 בתעודה נכשל ציון

31 נבחרים מאפיינים לפי לפחות, אחד לימוד במקצוע שנכשלו עולים נוער בני

33 לימוד במקצועות קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קשיי

או לחלק" "רק ייגשו כי הנוער בני הערכת להסבר רב-משתני ניתוח ממצאי
34 הבגרות מבחינות אחת״ ״לאף

או הבגרות מבחינות לחלק רק ייגשו כי שדיווחו נוער בני של נבחרים מאפיינים
35 מהן אחת לאף

36 מין לפי נוער, ובני אמהות דיווח לפי מלימודים היעדרויות תדירות

 37 מין לפי הנוער בני דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תדירות

38 עצמי( למילוי )בשאלון הנוער ובני האמהות דיווח לפי מבית-הספר, ההיעדרויות

39 הפניות תדירות ולפי תפקיד לפי בית-הספר, מסגל ייעוץ או הדרכה קבלת

41 הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על המועדפת הדרך

 ושאינם מתקשים לתלמידים אמהות בקרב בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון
42 בלימודים מתקשים

43 מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים

44 גיל לפי הנוער, בני בקרב ונשירה למידה דפוסי

44 גיל לפי הבנים, בקרב ונשירה למידה מאפייני

46 מלימודים הנושרים של העיקרי העיסוק

47 והלומדים הנושרים בקרב פנאי בפעילות השתתפות

48 מין לפי הצבאי, מהשירות הנוער בני של חששם מידת

50 הנוער ובני האמהות דיווח לפי חברתית, השתלבות של נבחרים ממדים

51 ומין ותק לפי ותיקים, וישראלים חדשים עולים עם ידידות דפוסי

 52 לוותיקים עולים בין הגומלין יחסי בנושא שליליים היגדים על בחיוב שענו נוער בני

53 בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים

55 הנוער בני בקרב עצמית זהות



בארץ רתק לפי העולים, הנוער בני של הזהות תחושת :43 לוח

הנוער לבני האמהות שמייחסות הזהות :44 לוח

ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מידת :45 לוח

העירוניים הסיוע בשירותי ושימוש היכרות :46 לוח

נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :47 לוח

נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :48 לוח

ערלים נוער בני בקרב סמים לנסות רצון :49 לוח

עולים נוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית :50 לוח

ותק לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, החיים לגבי הנוער בני עמדות :51 לוח

גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לערמת בארץ, החיים לגבי הנוער בני עמדות :52 לוח

 ההחלטה כלפי ועמדותיהם בארץ מקליטתם הנוער ובני האמהות שביעות-רצרן :53 לוח
לישראל לעלות

בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער בני שביעות-רצון :54 לוח

ותק לפי ארצה, לעלות ההחלטה על לחזור לאפשרות בנוגע הנוער בני עמדות ;55 לוח

רחובות בי: חלק

הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח

בארץ רתק לפי העולים, הנוער בני משפחות של דיור סוגי :2 לוח

ובישראל לשעבר בברית-המועצות העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד :3 לוח

בארץ ותק לפי המועסקים, הנוער בני הורי של בישראל יד משלחי :4 לוח

משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח

הנוער רבני האמהות דיווח על-פי גבוהה בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

משפחותיהם לבני הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

הנער לחיי הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :10 לוח
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מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

ומין גיל לפי בפנימייה, ומגורים לימודים :12 לוח

מבית-הספר לומדים נוער ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח

בבית-הספר הלימודים של ספציפיים מממדים נוער ובני אמהות שביעות-רצון :14 לוח

 האמהות דיווח לפי ובארץ, לשעבר בברית-המועצות בכיתה המעמד הערכת :15 לוח
הנוער ובני

ותק ולפי הנוער ובני האמהות דיווחי לפי בארץ, בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

 קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קשיי :17 לוח
הלימוד במקצועות

 ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח
בקושי להיתקל

 בלימודים קושי על המשפיעים הגורמים לבדיקת הליניארית הרגרסיה ממצאי :19 לוח
ומקצועות"( "שפה )משתנה

בלימודים מתקשים של נבחרים מאפיינים :20 לוח

 דיווח ע״פ מחלה(, או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :21 לוח
מין לפי הנוער, ובני האמהות

 האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :22 לוח
הנוער ובני

גיל לפי שלמים, לימים מבית-הספר הנוער בני היעדרויות תכיפות :23 לוח

גיל לפי ספציפיים, משיעורים הנוער בני היעדרויות תכיפות :24 לוח

ותדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספר, שונים גורמים עם אישיות לשיחות פנייה :25 לוח

זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוגי :26 לוח

הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-ידי המועדפת הדרך :27 לוח

ומין גיל לפי הנוער, בני בקרב ונשירה למידה דפוסי :28 לוח

מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :29 לוח

הנושרים של העיקרי עיסוקם :30 לוח

והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :31 לוח

מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :32 לוח
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הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרי□ ממדים :33 לוח

לוותיקים עולים בין גומלין יחסי בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :34 לוח

בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדי□ :35 לוח

הנוער בני בקרב עצמית זהות תחושת :36 לוח

ותק לפי הנוער, בני בקרב עצמית זהות תחושת :37 לוח

הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :38 לוח

ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מידת :39 לוח

העירוניים הסיוע בשירותי ושימוש היכרות :40 לוח

נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :41 לוח

נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :42 לוח

העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :43 לוח

העולים הנוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית :44 לוח

ותק לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בארץ החיים לגבי הנוער בני עמדות :45 לוח

גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בלימודי□ המצב לגבי הנוער בני עמדות :46 לוח

 העלייה, לפני זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטת□ את הנוער בני הערכת
גיל לפי

:47 לוח

 ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון
לישראל לעלות

:48 לוח

בארץ ותק לפי מהקליטה, נוער ובני אמהות שביעות-רצון :49 לוח

נתניה גי: חלק

הנוער בני של סוציו-דמוגרפיי□ מאפיינים :1 לוח

בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של דיור סוגי :2 לוח

ובישראל לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של משלחי-היד :3 לוח

ותק לפי המועסקים, הנוער בני הורי של בישראל יד משלחי :4 לוח

משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדי□ :5 לוח

בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח
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152הנער לחיי הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :10 לוח

150 הנוער ובני האמהות דיווח על-פי גבוהה בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

151 משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

152 הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

153 מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

154 ־ ■ ומין גיל לפי בפנימייה ומגורים לימודים :12 לוח

155 מבית-הספר לומדים נוער ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח

 156 בבית-הספר הלימודים של ספציפיים מממדים נוער ובני אמהות שביעות-רצון :14 לוח

דיווחי לפי ובארץ, לשעבר בברית-המועצות בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :15 לוח
157 נוער ובני אמהות

 158 ותק לפי הנוער, ובני האמהות דיווחי לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קשיי :17 לוח
159 הלימוד במקצועות

ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח
160 בקושי להיתקל

- בלימודים קושי על המשפיעים הגורמים לבדיקת הליניארית הרגרסיה ממצאי :19 לוח
161 ומקצועות״ ״שפה משתנה

163 בלימודים מתקשים של נבחרים מאפיינים :20 לוח

דיווח ע״פ מחלה(, או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :21 לוח
164 מין לפי הנוער, ובני האמהות

האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :22 לוח
165 הנוער ובני

165 גיל לפי שלמים, לימים מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :23 לוח

166 גיל לפי ספציפיים, משיעורים ההיעדרויות תכיפות :24 לוח

167 ותדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספר, שונים גורמים עם אישיות לשיחות פנייה :25 לוח

169 זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוגי :26 לוח

169 הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-ידי המועדפת הדרך :27 לוח

171 ומין גיל לפי הנוער, בני בקרב ונשירה למידה מאפייני :28 לוח



מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :29 לוח

הנושרים של העיקרי עיסוקם :30 לוח

והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :31 לוח

מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :32 לוח

הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדי□ :33 לוח

 עולים בין הגומלין יחסי בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :34 לוח
לוותיקים

בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :35 לוח

הנוער בני של הלאומית הזהות תפיסת :36 לוח

ותק לפי לאומית, זהות תפיסת :37 לוח

הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה נוער ובני האמהות תפיסת :38 לוח

 ישראל, של נבחרות תכונות של החשיבות מידת את העולים הנוער בני תפיסת :39 לוח
וכעם כמדינה

נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :40 לוח

שונים בנושאים נוסף למידע הזקוקים נוער ובני אמהות :41 לוח

נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :42 לוח

העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :43 לוח

העולים הנוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית :44 לוח

ותק לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ החיי□ לגבי הנוער בני עמדות :45 לוח

גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ החיים לגבי הנוער בני עמדות :46 לוח

גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בלימודים המצב לגבי הנוער בני עמדות :47 לוח

העלייה, לפני זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטתם את הנוער בני הערכת :48 לוח
בארץ ותק לפי

 ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :49 לוח
לישראל לעלות

בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :50 לוח



1

רמלה די: חלק

208 הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח

210 בארץ ותק לפי העולים, הנוער בני משפחות של דיור סוגי :2 לוח

213 ובישראל לשעבר בברית-המרעצות העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד :3 לוח

214 בארץ ותק לפי המועסקים, הנוער בני הורי בישראל.של יד משלחי :4 לוח

216 משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

224 בבית-הספר הלימודים של ספציפיים מממדים נוער ובני אמהות שביעות-רצון :14 לוח

1 216 בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח
1

218 הנוער ובני האמהות דיווח ע״פ גבוהה בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

־ 219 משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח
►

220 הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

► לחיי הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות
, 220 הנער

:10 לוח

[ 222 מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

222 ומין גיל לפי בפנימייה, ומגורים לימודים
1

:12 לוח

. 224 מבית-הספר לומדים נוער ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח

ז

►

►

►
1
1
1
ז

►

*

ן

225 הנוער ובני האמהות דיווח לפי ובארץ, בברית-המועצות בכיתה המעמד הערכת :15 לוח

226 ותק לפי הנוער, ובני האמהות דיווחי לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

227
 במקצועות קשיי□ ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קשיי

הלימוד
:17 לוח

228
 ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי

בקושי להיתקל
:18 לוח

230 בלימודים מתקשים של נבחרים מאפיינים :19 לוח

231
 בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות על הנוער ובני האמהות דיווח

מין לפי מחלה(, או חופשה
:20 לוח

232
 האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות

הנוער ובני
:21 לוח

233גיל לפי שלמים, לימים מבית-הספר הנוער בני ההיעדרויות תכיפות :22 לוח



233גיל לפי ספציפיים, משיעורים הנוער בני ההיעדרויות תכיפות:23 לוח

234 ותדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספר, שונים גורמים עם אישיות לשיחות פנייה :24 לוח

זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוגי :25 לוח

הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-ידי המועדפת הדרך :26 לוח

ומין גיל לפי הנוער, בני בקרב ונשירה למידה דפוסי :27 לוח

מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :28 לוח

הנושרים של העיקרי עיסוקם :29 לוח

והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :30 לוח

מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :31 לוח

הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :32 לוח

 עולים בין הגומלין יחסי בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות
לוותיקים

:33 לוח

בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :34 לוח

הנוער בני בקרב עצמית זהות תחושת :35 לוח

ותק לפי הנוער, בני בקרב עצמית זהות תחושת :36 לוח

הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :37 לוח

ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מידת :38 לוח

העירוניים הסיוע בשירותי ושימוש היכרות :39 לוח

נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :40 לוח

נבחרות פנאי בפעילות השתתפות :41 לוח

העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :42 לוח

העולים הנוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית :43 לוח

ותק לפי לפני-העלייה, הציפיות לעומת בארץ החיים לגבי הנוער בני עמדות :44 לוח

גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בארץ החיים לגבי הנוער בני עמדות :45 לוח

גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בלימודים המצב לגבי הנוער בני עמדות :46 לוח

236

237

238

240

243

244

245

248

249

250

251

252

253

253

256

256

257

258

259

260

260

261



זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטתם את הנוער בני הערכת :47 לוח
גיל לפי העלייה, לפני

 לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :48 לוח
לישראל

בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :49 לוח

אופקים :,ה חלק

הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח

בארץ ותק לפי העולים, הנוער בני משפחות של דיור סוגי :2 לוח

ובישראל לשעבר בברית-המועצות העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד :3 לוח

בארץ ותק לפי המועסקים הנוער בני הורי של בישראל יד משלחי :4 לוח

משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח

הנוער ובני האמהות דיווח על-פי גבוהה בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

 הקשורים בנושאים קושי, על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :10 לוח
הנער לחיי

מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

ומין גיל לפי בפנימייה, ומגורים לימודים :12 לוח

מבית-הספר לומדים נוער ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח

בבית-הספר הלימודים של ספציפיים מממדים נוער ובני אמהות שביעות-רצון :14 לוח

 האמהות דיווח לפי ובארץ, לשעבר בברית-המועצות בכיתה המעמד הערכת :15 לוח
הנוער ובני

ותק ולפי הנוער ובני האמהות דיווחי לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

 במקצועות קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קשיי :17 לוח
הלימוד

 להיתקל ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח
בקושי



296בלימודים מתקשים של נבחרים מאפיינים :19 לוח

דיווח ע״פ מחלה( או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות
297 ומי פיל הנוער, ובני האמהות

:20 לוח

האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות
298 הנוער ובני

:21 לוח

299 גיל לפי שלמים, לימים מבית-הספר הנוער בני היעדרויות תכיפות :22 לוח

299 גיל לפי ספציפיים, משיעורים הנוער בני היעדרויות תכיפות :23 לוח

300 ותדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספר, שונים גורמים עם אישיות לשיחות פנייה :24 לוח

302 זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוגי :25 לוח

302 הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-ידי המועדפת הדרך :26 לוח

304 מלימודים ונשירה למידה מין, גיל, מאפייני לפי באופקים, עולים נוער בני :27 לוח

ז 305 מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :28 לוח

307 הנושרים של העיקרי עיסוקם :29 לוח

308 והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :30 לוח

309 מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :31 לוח

312 הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :32 לוח

314 לוותיקים עולים בין גומלין יחסי בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :33 לוח

315 בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :34 לוח

316 הנוער בני בקרב עצמית זהות תחושת :35 לוח

317 ותק לפי הנוער, בני בקרב עצמית זהות תחושת :36 לוח

317 הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :37 לוח

318 ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מידת :38 לוח

320 העירוניים הסיוע בשירותי ושימוש היכרות :39 לוח

32! נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :40 לוח

321 נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :41 לוח

322 באופקים העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :42 לוח



:43 לוח

:44 לוח

:45 לוח

:46 לוח

:47 לוח

:48 לוח

:49 לוח

:50 לוח

! 323 באופקים העולים הנוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית
► 

■ 324 ותק לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, החיים לגבי הנוער בני עמדות

■ 325 גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, החיים לגבי הנוער בני עמדות

325 גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בלימודים, המצב לגבי הנוער בני עמדות
► 

, זה בנושא ציפיותיהם לעומת החברתית, קליטתם את הנוער בני הערכת
326 הנער גיל לפי העלייה, לפני

ז זה בנושא ציפיותיהם לעומת החברתית, קליטת□ את הנוער בני הערכת
326 בארץ ותק לפי העלייה, לפני

 ז
, ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון

י 327 לישראל לעלות

■י 327 בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער בני שביעות-רצון
►
1*
►

1

►



המחקר ומערך למחקר הרקע מבוא:
 מהגרים נוער בני חשופים נוער, בני בקרב ההתבגרות תהליך את המאפיינים הרגילים לקשיים בנוסף

 בספרות היטב מתועדים אלו קשיים חדשה. לחברה ההסתגלות לתהליך הקשורים מיוחדים לקשיים
(.1993 כהן ; 1991 ובאק איזיקוביץ ; 1997 ופראוור מירסקי לדוגמה, )ראה,

 אלו לקשיים הרגישות לשעבר, מברית-המועצות האחרון העלייה גל קליטת במהלך זאת, עם יחד
 לשלבם והצורך העבודה גילאי בעולים הלב תשומת התמקדה העלייה גל בתחילת בהדרגה. רק התפתחה

 את ולקיים העברית בשפה שליטה לרכוש שיתקשו ברור שהיה יותר, מבוגרים ובעולים העבודה, בשוק
 נוער בני של קשיים על רבים דיווחים היו בו מצב שרר רב זמן משך זאת, לאור כלכלית. מבחינה עצמם
 נשירה כגון שתופעות, כך על ודיווחים והאישי, החברתי הלימודי, בתחום לשעבר מברית-המועצות עולים

 היקף על אמין במידע מחסור היה זאת, ועם אלו. נוער בני בקרב רווחות חריגה, והתנהגות מלימודים
 - שונות תת-קבוצות בקרב פיזורן מידת ועל והוריהם, הנוער בני מתמודדים איתן השונות הבעיות וסוגי
בארץ. שונה ותק ובעלי שונים גילאים בנות, לעומת בנים

 של קליטתם לתהליך המתייחס ומעמיק אמין מידע לאסוף הצורך הוא כן, אם המחקר, לעריכת הרקע
 בחמישה שנערכו ממחקרים ממצאים מציג זה דוח זה. מורכב תהליך של ממדיו כל על עולים, נוער בני

 של ייחודו זה. תהליך ממדי כל על עולים, נוער בני של קליטתם ובטיב בצורכיהם והמתמקדים יישובים
 ביישוב, העולים הנוער בני אוכלוסיית כל על בסיסי מידע נאסף אלה שביישובים בכך מתבטא המחקר

 בני אוכלוסיית כל בקרב עומק ריאיון גם נערך - ואופקים רחובות כרמיאל, - יישובים בשלושה כאשר
 העומק ריאיון אך הנוער, בני כל בקרב הבסיסי המידע נאסף וברמלה בנתניה גם ואמהותיהם. הנוער
 של רחב טווח בוחן שהוא בכך מתבטא המחקר של נוסף ייחודי היבט מתוכם. מייצג מדגם בקרב נערך

אמהותיהם. של הראות מנקודת והן עצמם הנוער בני ראות מנקודת הן נושאים

 המחקר תחילת )עם 1994 ינואר בין - יחסית ארוכה תקופה במשך נערכו השונים ביישובים המחקרים
באופקים(. המחקר סיום )עת 1996 לאוגוסט ועד בכרמיאל(

 החינוך משרד העלייה, לקליטת המשרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי שנערך המחקר
 הדוח ואופקים. רמלה נתניה, רחובות, כרמיאל, יישובים: בחמישה כאמור, התבצע, וג׳וינט-ישראל,

 רחבה ראייה המספק מסכם דיון גם כולל אך היישובים, בחמשת המחקר ממצאי את מציג הנוכחי
שנבדקו. השונים בתחומים העולים הנוער בני מצב של יותר וכוללת

 הניכרים להבדלים עצמם, היישובים במאפייני לשונות הן התייחסות מחייבת הממצאים של נכונה הבנה
 בהן השונות לתקופות ואף השונים, ביישובים העולים ואוכלוסיות הקולטות האוכלוסיות במאפייני

 על מידע כולל הוא העולים, הנוער בני כלל של מייצג למדגם מתייחס אינו שהמחקר אף הנתונים. נאספו
 יחסיהם - הנוער בני לקליטת הנוגעות מרכזיות סוגיות של להבנה ותורם ואמהותיהם נוער בני 2סס,5כ-

 והשירותים, הסיוע מערכות עם הוריהם ושל שלהם הקשר בלימודים, השתלבותם המשפחה, בתוך
 נוער בני עם קשריהם מבחינת והן כללי באופן גילם בני עם קשריהם מבחינת הן - החברתית קליטתם
 העצמית-לאומית, זהותם תחושת שלהם, הפנאי בילוי דפוסי ותיקים, ישראלים נוער בני עם ישראלים

ועוד.
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 והן הקליטה בתחום מחקר אנשי הן להתמודד׳ נאלצו שעמו הבולטים הקשיים אחד המחקר, עריכת בעת
 כתובותיהם, השונים, ביישובים העולים מספר על אמין מידע היעדר היה החלטות, ומקבלי תכנון אנשי
 מחקר עריכת לצורך עולים ולדגימת לאיתור כבסיס כמובן, חיוני, זה מידע מאפייניהם. על שכן, כל ולא

 שלמות קהילות או אוכלוסיות על מידע באיסוף רב קושי היה זה מסוג מידע מהיעדר כתוצאה בקרבם.
 אחרות חשובות תופעות של והיקפן מלימודים הנשירה היקף של אומדנים ובקבלת עולים נוער בני של

בקרבם.

 וג׳וינט־ישראל, החינוך, משרד הקליטה, משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג׳וינט-מכון פיתח זה רקע על
 מחקרים נערכים בהם השונים, ביישובים הדיור יחידות בכל לדלת מדלת סריקות לעריכת יעילה שיטה

 במגוון מקומיים מיפקדים של בסדרה הופעלה זו שיטה העולים. אוכלוסיית כל את לאתר על־מנת
 לעולי הן ובהתייחס וכרמיאל( שדרות עפולה, גת, קריית נתיבות, נתניה, לוד, )לדוגמה, יישובים

 שיטת (.1993 ולוי נועם בניטה, ; 1992 נועם לדוגמה, )ראה, אתיופיה לעולי והן לשעבר ברית-המועצות
העולים. הנוער בני על המחקר נערך בהם היישובים חמשת בכל גם הופעלה זו סריקה

 הרציונל כאשר למחקר, השותפים עם בשיתוף נבחרו העולים הנוער בני במחקר הכלולים היישובים
 גיאוגרפי מיקום כגון הקליטה, לתהליך רלוונטיים משתנים במגוון ביניהם לשונות מתייחס לבחירתם

 לוותיקים, ביחס. העולים שיעורי לכך(, הקשורות והחינוכיות התעסוקתיות וההזדמנויות )מרכז/פריפריה
והנקלטות. הקולטות האוכלוסיות ומאפייני

 ;1995 ליוני אפריל בין ברחובות, השני ;1994 למארס, ינואר בין בכרמיאל נערך הראשון המיפקד
 והאחרון ;1996 למאי מארס בין ברמלה, הרביעי ;1995 לנובמבר ספטמבר בין בנתניה, השלישי

 יישוב, אותו של לממצאים בנוסף מובאות, יישוב כל על בדיווח לפיכך, .1996 לאוגוסט יוני בין באופקים,
 הדוח כתיבת למועד עד המחקר, נערך שבהם האחרים מהיישובים שהתקבלו הממצאים עם השוואות גם
זה. יישוב על

 ברוקדייל מכון עסק לשעבר, מברית-המועצות העולים הנוער בני על המחקר סיום שלאחר לציין אף יש
 יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן־פרנקוביץ )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים במחקרים
 חלק של השוואות נערכות אלו מחקרים על המבוססים בדוחות גם (.1998 ונועם ליפשיץ )ראה אתיופיה

יישובים. בחמישה לשעבר מברית־המועצות העולים הנוער בני כל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים

:הבאים המרכיבים את המחקר מערך כלל מהיישובים אחד בכל
 העולים הנוער בני כל את לאתר על-מנת ביישוב, הדיור יחידות כל של לדלת מדלת סריקה (1)

 נרשמו לא הסריקה בתהליך ואילך. 1989 משנת ארצה שעלו 18־14 גילאי לשעבר מברית־המועצות
המחקר. באוכלוסיית כלולים אינם אלו נוער בני קבוצת ולפיכך לימודיהם, את סיימו שכבר עולים

 מנקודת הנוער בני של העיקריים הצרכים את לזהות מנת על ואמהותיהם הנוער בני של עומק ריאיון (2)
 השתלבות כגון תחומים, במגוון לצרכים התייחס הריאיון אמהותיהם. ראות ומנקודת ראותם

 המשפחה בתוך יחסים כאחד(, ותיקים וישראלים )עולים אחרים נוער בני עם יחסים בבית-הספר,



 והשירותים הסיוע בה המידה על לעמוד העומק ריאיון נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות והשתלבות
אלו. לצרכים מענה מספקים אכן הקיימים

 המראיינים לשעבר. מברית־המועצות עולים מראיינים על-ידי בוצעו העומק וראיונות הסריקה
 הראיונות, ביצוע ותוכנם, השאלונים מבנה המחקר, מטרות על הסברים שכלל הדרכה ביום השתתפו

לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו הריאיון. בעבודת תרגול וכן

 השדה עבודת רכזי עברו במסגרתה השאלונים, כל על איכות בקרת נערכה הראיונות, לביצוע במקביל
 נערכה בנוסף וכהלכה. במלואם שמולאו לוודא במטרה מהשדה, שחזרו ביום בו השאלונים כל על

 שוב נשאלו בה המרואיינים, עם טלפון שיחת באמצעות מהשאלונים, 30%כ- על אמינות בדיקת
בשאלון. הקיים למידע תשובותיהם בין ההתאמה ונבדקה שאלות מספר

 נכללו זה בשאלון פנים־אל־פנים. הריאיון לאחר והאמהות הנערים מילאו אותו עצמי למילוי שאלון (3)
 שימוש ההורים, על-ידי המופעלים משמעת אמצעי כגון יותר, ואישיים רגישים בנושאים שאלות
וכר. אלכוהול שתיית בסמים,

 השירותים מנהלי מצד מרבי פעולה לשיתוף המחקר צוות זכה המחקר נערך בו יישוב שבכל לציין יש
 עם התייעץ המחקר צוות עולים. נוער בני עם ישירות העובדים שטח" "אנשי ומצד הרלוונטיים העירוניים

 על וכן העולים, הנוער לבני האופייניים והקשיים הייחודיות הבעיות על מהם ללמוד על-מנת אלו גורמים
 תרומה הוו אלו התייעצויות יישוב. באותו זו לאוכלוסייה הניתנים השונים והשירותים הסיוע מערך

 הוצגו יישוב, בכל המחקר ביצוע סיום עם הממצאים. משמעות להבנת והן המחקר כלי לגיבוש הן חשובה
 כלפי הנדרשת לפעילות הממצאים השלכות על דיון קיום תוך שונים מקומיים בפורומים הממצאים
זו. יעד אוכלוסיית

 במחקר. הכלולים היישובים לאחד מתייחס חלק כל כאשר חלקים, מחמישה מורכב להלן המובא הדוח
 לאחר זה. ביישוב שהתקבלו העיקריים הממצאים את המסכם פרק מופיע יישוב, כל על הדיווח בסוף

 מבחינה העולים העיקריים הממצאים של ריכוז הקורא, לנוחיות מובא, השונים, היישובים על הדיווחים
המחקר. יישובי כל של
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 מברית-רומועצות עולים נוער בני קליטת
בכרמיאל ממחקר ממצאים לשעבר:
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מבוא .1
הבאים: המרכיבים את וכלל ,1994 ינואר-מארס בחודשים נערך בכרמיאל המחקר

 העולים הנוער בני כל לאיתור כרמיאל בעיר הדיור יחידות 10,000 כל של לדלת מדלת סריקה (1)
הנוער(. בני )להלן לשעבר מברית-המועצות

 בני של הראות מנקודת העיקריים הצרכים לאיתור והוריהם הנוער בני כל של לעומק ריאיון (2)
 בבית-הספר, השתלבות כגון תחומים, בכמה צרכים מגוון הקיף הריאיון הוריהם. ושל הנוער
 והשתלבות משפחה בני עם קשרים כאחד, ותיקים וישראלים עולים אחרים, נוער בני עם יחסים

 אכן הקיימים והשירותים הסיוע שבה המידה על לעמוד הריאיון נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות
 עולים מראיינים 33 ערכו העומק ראיונות ואת הסריקה את אלו. לצרכים מענה מספקים

 המראיינים .18-12 בגילים לילדים הורים ושאינם כרמיאל תושבי לשעבר, מברית-המועצות
 ועל השאלונים מבנה על המחקר, מטרות על הסברים שכללו הדרכה, ימי בשני השתתפו

הריאיון. בעבודת תרגול וכן הראיונות ביצוע על תוכנם,

 ומהאמהות הנוער מבני למנוע כדי שונים, מראיינים שני ריאיינו ההורים ואת הנוער בני את
 מספר לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו לשני. מאחד יעבור שהמידע החשש את

 עומד האמהות בקרב שבוצעו הראיונות מספר ,590 על עומד הנוער בני בקרב שבוצעו הראיונות
 כיוון וזאת האב, רואיין (4) מקרים של בודד במספר האם. רואיינה המקרים ]במרבית '601 על

 בני עם שנערכו הראיונות מספר בין הפער בכרמיאל[. משפחתה עם חיה לא או נפטרה שהאם
 את קיבלנו לא משפחות 11שב- מכך נובע האמהות עם שנערכו הראיונות ומספר הנוער

 נוער בני 11וכ- להתראיין שסירבו משום רואיינו לא אמהות 19 ילדה; את לראיין האם הסכמת
 (5)כ- ובחלק יתראיין, שילדה סירבה אך האם רואיינה (6) מהמקרים שבחלק משום רואיינו לא

להתראיין. סירבו הנוער בני אך האם רואיינה מהמקרים

 אימתה זו בדיקה (.320) מהשאלונים 27%כ- על אמינות בדיקת נערכה הראיונות, עם בבד בד
 על-ידי רוכזו ,6-3 בסעיפים המפורטים המחקר, היבטי יתר מהמראיינים. שהתקבל החומר את

פאלק. מכון

 חינוכיים, יועצים נוער, קידום מדריכי כגון הנוער, לבני המרכזיים השירותים נותני ריאיון (3)
 אודות על סוציאליים, ועובדים הנפש, בריאות בתחום עובדים חינוכיים, פסיכולוגיים קב״סים,

 בסיכון. עולים נוער בני בקרב כלליות תופעות על ודיווח בטיפולם, הנמצאים הנוער בני
 העיקריות, ובעיותיהם אפיוניהם בטיפול, הנוער בני היקף על מידע התקבל הריאיון במסגרת

השונים. השירותים בין החפיפה או הפעולה שיתוף ומידת הטיפוליות ההתערבויות סוגי

במשפחה. אחד מילד יותר על האם רואיינה מקרים 77ב- שבוצעו, הראיונות 601 מתוך 1



 עולים. תלמידים נקלטו שבהם השונים בבתי-הספר המורים בידי שאלונים של עצמי מילוי (4)
 לשעבר, מברית-המועצות העולים התלמידים של הסתגלות□ בנושא מידע מרכזים השאלונים

 שאף בלבד, ז׳-י׳ בכיתות הלומדים עולים תלמידי□ 182 על מידע נאסף בשאלונים בבית-הספר.
הנוער. בני במיפקד רואיינו

 תלמידים לומדים שבהן בכיתות ותיקים ישראלים תלמידים על-ידי שאלונים של עצמי מילוי (5)
 על עומד אלה שאלונים על המשיבים מספר כיתות. באותן עולים תלמידים על-ידי והן עולים
 מברית-המועצות עלו לא שהוריהם ישראל ילידי 1,144 בה□ ז׳-י', בכיתות תלמידי□ 1,380

 חדשים, עולים 176ו- לשעבר מברית-המועצות ארצה עלו שהוריהם ישראל ילידי 60 לשעבר,
התלמידים". "קבוצת להלן

 העולים בהסתגלות עוסק תלמידים, 1,380 כאמור, המונה, זו, תלמידים מקבוצת שנאסף המידע
ועוד. המדינה כלפי בית-הספר, כלפי בעמדות לבית-הספר,

 )"שאלוני הנוער בני של התנהגות ובעיות רגשיים קשיים לזהות שנועדו שאלונים של עצמי מילוי (6)
והוריהם. עולים נוער בני 100 של מדגם בקרב אכנבך"(

 לאמת ומאפשר מידע מקורות מגוון בין מצליב שהוא בכך גם קשור בכרמיאל המחקר של חשיבותו
 מספר כאמור, פעולה. לשתף הוריה□ ושל הנוער בני של הרבה נכונות□ את הוכיח גם הוא זה. מידע

(.30)כ- קטן היה הסירובים

 בשירותים מרכזיים תפקידים בעלי כרמיאל. עיריית של מלא פעולה בשיתוף נערך שהמחקר לציין יש
 לפעילותם הדרוש מידע שיספקו כדי המחקר כלי לפיתוח תרמו המחקר לאוכלוסיית הרלוונטיים

השלכותיהם. ועל הממצאים על שונים בדיונים השתתפו ואף בשטח,

 רוב כאשר בכרמיאל, והוריהם הנוער בני מיפקד מתוך נבחרים ממצאים בהרחבה יוצגו להלן
 עצמי. למילוי השאלונים על מבוססים ומיעוטם פנים־אל-פנים ראיונות על מבוססים הממצאים

 ותלמידים עולי□ תלמידי□ שמילאו עצמי למילוי השאלונים מממצאי מעט בקצרה, יוצגו כמו-כן,
ותיקים. ישראלים

 בכרמיאל, הוריהם ושל הנוער בני של המיפקד בממצאי כאמור, המתמקד, זה, פרק כתיבת במהלך
 בשני התקבלו אשר הנתונים יושוו מרכזיות בסוגיות לכן, ברחובות. הנתונים איסוף הסתיים

היישובים.

 במחקרים המכון עסק יישובים, בחמישה הנוער בני על המחקר סיום שלאחר גם לציין יש
 אתיופיה יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן־פרנקוביץ )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים

 חלק של השוואות גם מופיעות אלו מחקרי□ על המבוססים בדוחות (.1998 ונועם ליפשיץ )ראה
לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני כלל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים
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ומשפחותיהם הנוער בני של סוציו-דמוגרפ״ם מאפיינים .2
 בני ושל בכרמיאל העולים הנוער בני של העיקריים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים יתוארו זה בפרק

 חייהם תנאי של שונים ומאפיינים בארץ הוותק תקופת מוצא, רפובליקת גיל, כגון, משפחותיהם,
ההורים. של והכלכלי התעסוקתי ומצבם דיור תנאי -

ומין גיל 2.1
 מהם 63%כ- כי עולה מהנתונים 2.18-12 בני עולים נוער בבני התמקד זה במחקר שנאסף המידע

בנות. 47%וכ- בנים הם הנוער מבני 53%כ- ומעלה. 16 בני הם 37%וכ- ,16 לגיל מתחת הם

בלבד. 18-14 בני עולים נוער בבני המחקר התמקד ואופקים רמלה נתניה, ברחובות, 2

לשעבר בברית-המועצות מגורים רפובליקת 2.2
 )פרט מרוסיה 19%כ- מאוקראינה, 38%כ- עיקריים: מוצא אזורי מארבעה ארצה עלו הנוער בני הורי

 מוצאם ,16%כ- השאר, ממולדביה. 12%וכ- מבילורוסיה 14%כ- קווקזיות(, לאוטונומיות
 הוא הנוער בני ממשפחות 6% של מוצאן ועוד. אזרביג׳אן ארמניה, גרוזיה, אחרות: מרפובליקות

 מרפובליקות 3%ו- אסיאתיות, מרפובליקות 8% רוסיה(, של קווקזיות אוטונומיות )כולל קווקז אזור
בלטיות.

 ,27%כ- אוקראינה אלה; אזורים ארבעת בולטים בארץ לשעבר ברית-המועצות עולי כלל בקרב גם
 גבוה אחוז אך (.1994 עלייה לקליטת )המשרד 7%כ- ומולדביה 10%כ- בילורוסיה ,20%כ- רוסיה

אחרים. מאזורים עלו בארץ לשעבר ברית-המועצות עולי מכלל (36%)כ- יותר

בארץ ותק 2.3
 תעסוקה כגון שונים, קליטה בתחומי שינויים חלים בארץ הוותק שעם נמצא, שונים בסקרים
 של בקליטתם ספציפית העוסקת הספרות (.1993 ובניטה נועם נוה, ;1975 )איילון חברתית וקליטה

 בשל וזאת השונים, הקליטה ממדי על חיובית השפעה בארץ לוותק לייחס נוטה עולים נוער בני
 ועמיתיה שובל ?;16מ 1969) הישראליים הסוציאליזציה לסוכני העולים של האינטנסיבית חשיפתם

1973.)

 לשלוש בכרמיאל העולים הנוער בני אוכלוסיית חולקה בארץ, לוותק ביחס המחקר ממצאי בניתוח
 עריכת בעת כלומר, ;1994ל- 1992 השנים בין לישראל עלו הנוער, מבני 19%כ- הראשונה, קבוצות:
 ;1992-1991 בשנים לישראל עלו הנוער, מבני 26%כ- השנייה, משנתיים. פחות בארץ שהו המחקר
 הנוער, מבני 55%כ- והשלישית, שנים, לשלוש שנתיים בין בארץ שהו המחקר עריכת בעת כלומר,

שנים. לחמש שלוש בין המחקר עריכת בעת בארץ שהו כלומר, ;1991-1989 בשנים לישראל עלו



)באחוז*□( בכרמיאל הנוער בני של נבחרים סוציו-דמוגרפ״ם מאפיינים :1 לוח

 במספרים סה״כ
מוחלטים באחוזים סה״כ סוציו-דמוגרפיים מאפיינים

589 100 סה״כ
גיל

89 15 12
102 18 13
80 14 14

100 17 15
89 15 16
87 15 17

42 6 18

1מי
313 53 בנים
276 47 בנות

בארץ ותק
113 19 שנתיים עד
151 26 שנתיים־שלוש
325 55 שלוש-חמש

מוצא רפובליקת
*99 19 **רוסיה
200 38 אוקראינה

71 14 בילורוסיה
62 12 מולדביה
31 6 ***קווקז
45 8 אסיה
15 ■ 3 בלטיות רפובליקות

 א(=523) האמהות משאלוני נלקח מוצא רפובליקות על המידע *
קווקזיות לאוטונומיות פרט **

רוסיה של קווקזיות אוטונומיות כולל ***

דיור ותנאי משקי-בית 2.4
הנוער בני משפחות וסוגי גודל
 כצפוי, במשפחה; יחיד ילד הוא הנער (36%) המשפחות משליש בלמעלה ,2 בלוח לראות שניתן כפי

אחד. ילד עם המשפחות יותר רווחות החד-הוריות המשפחות בקרב
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)באחוזי□( הנוער בני במשפחות משפחה וסוג ילדים מספר :2 לוח

הורים זוג חד-הוריות סה״כ במשק-הבית ילדים מספר

32 59 36 1
61 37 57 2

6 4 6 3
1 0 1 4

חד-הוריות משפחות
 לשיעור יחסית גבוה, בכרמיאל הנוער בני משפחות בקרב 3החד-הוריות המשפחות שיעור כצפוי,

 של זהה אחוז נמצא ברחובות גם .16% על ועומד הוותיקות, הישראליות המשפחות בקרב זה
 החד המשפחות שיעור עמד ישראל אוכלוסיית כלל בקרב זאת, לעומת .16% - חד-הוריות משפחות
 ועל (1991 )למ״ס 1989 בשנת 8.4% על 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות כלל מתוך -הוריות

(.1995 )למ״ס 1994 בשנת 10.8%

 לפחות, אחד נתמך ומילד יחיד מהורה המורכבת משפחתית, כיחידה מוגדרת חד-הורית משפחה 3
(.1993 ועמיתיה )בר-און השני מהמין זוג בן קבוע באופן אליה שישתייך בלא

 מראשי 70%כ- אישה. עומדת בכרמיאל הנוער בני של החד-הוריות מהמשפחות 93%כ- בראש
 עם גרים אינם אך נשואים, ,13%כ- והשאר, אלמנים, 17%כ- גרושים, הם החד-הוריות המשפחות

נישואין. ללא בן־הזוג עם גרים או בן־הזוג

 ברמה ירידה בהם: תחומים, בכמה מתבטאים חד-הוריות משפחות של המיוחדים קשייהן
 יתר ועוד. האזרח זכויות בעיות משפטיות, בעיות התעוררות בסביבה, תלות התפתחות הכלכלית,

 בעיות תהיינה לשעבר, מברית-המועצות המגיעות חד-הוריות, משפחות שבקרב לצפות יש כן, על
(.1991 ועמיתיה )בר-און ועוד ערכי חלל חברתית, הסתגלות קשיי בדידות, בעיות בשל יותר, חריפות

ר1די צפיפות
 לחדר. נפשות 1.22 של ממוצע על עומדת בכרמיאל העולים הנוער בני משפחות בקרב הדיור צפיפות

 0.99 של ממוצע על 1994 בשנת הדיור צפיפות עמדה בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב
(.1995 )למ״ס לחדר נפשות

דיור סוגי
 כפול זה אחוז שבבעלותן. בדירה גרות (58%) הנוער בני משפחות ממחצית למעלה כי עולה 3 מלוח

 לשעבר ברית-המועצות עולי בקרב ארצי בסקר שנמצא כפי העולים בקרב הדירות בעלי מאחוז
 בקרב בבעלותן בדירה הגרות המשפחות מאחוז גבוה וכן (,1993 ובניטה נועם )נוה, 1992 בשנת

בלבד. 43% על העומד ברחובות, עולה נוער משפחות



 הכרוכות הכלכליות ההתחייבויות עם להתמודד יותר קל זוג, עומד שבראשן למשפחות הנראה כפי
 בבעלותן, בדירה גרות זוג עומד שבראשן מהמשפחות, (64%) כשני-שלישים ואכן, דירה, ברכישת
החד-הוריות. מהמשפחות (27%) כרבע לעומת

 הנוער בני ממשפחות 41% החדשים; העולים בקרב יותר נמוך דירה בעלות המשפחות אחוז כצפוי,
 לשלוש שנתיים בין בארץ הגרות מהמשפחות 68% לעומת דירה רכשו שנתיים עד בארץ השוהות

שנים. משלוש יותר בארץ הגרות מהמשפחות 58% ולעומת שנים

)באחוז*□( בארץ ן7ת1 לפי הנוער, בג* משפחות של דיור סוג׳ :3 לוח

 לחמש שלוש בין
בארץ שנים

 לשלוש שנתיים בין
בארץ שנים

 שנתיים עד
בארץ סה״ב דיור סוג

100 100 100 100 סה״ב

58 68 41 58 *בן־זוג ו/או הנחקר בעלות

1 1 2 1 אחר משפחה בן בעלות

)עמידר, ציבורית שכירות
36 22 3 26 עמיגור(

5 9 54 15 פרטית שכירות

 ייתכן בה. מתגוררים אינם אך דירה, רכשו נוספים 5% בבעלותם. בדירה המתגוררים כוללת זו הגדרה *
 מסיבות מעדיפים והם אחר, באזור ממוקמת שהדירה ייתכן אולם בבעלותם, לדירה לעבור עומדים שהם

בשכירות. להתגורר שונות

 לפני ציפיותיהן לעומת יותר כגרוע שלהן הדיור מצב את העריכו הנוער בני מאמהות (25%) כרבע
 שיעור יותר". כ״טוב אותו העריכו (27%) וכרבע שציפו כפי שהוא אמרו (47%) כמחצית העלייה,

 אמהות בקרב יותר וגבוה בארץ, הוותק עם עולה יותר כטוב הדיור מצב את המעריכות האמהות
 החד- מהאמהות אחוזים ושישה שלושים נמוכה. דיור בצפיפות וכן שבבעלותן בדירה המתגוררות

 מהאמהות 23%ל- )בהשוואה ציפיותיהן לעומת יותר כגרוע שלהן הדיור מצב את העריכו הוריות
זוג(. עומד שבראשן במשפחות

בתי-ספר בין ומעבר דירות בין מעבר
 מהמשפחות 53% ארצה: עלייתן מאז לפעמיים אחת פעם בין דירה עברו הנוער בני משפחות רוב

 .9% על עומד מפעמיים יותר דירה עברו אשר המשפחות שיעור פעמיים. - 24%ו- אחת, פעם עברו
 גם מתבטאת העולים ניידות ארצה. עלייתן מאז דירה באותה מתגוררות (14%) המשפחות שאר

 למדו (68%) רובם כי עולה מהנתונים ארצה. עלייתם מאז הנוער בני למדו שבהם בתי-הספר במספר
 אחד כאחוז בארבעה. - 6% ורק בשלושה, - כרבע ארצה; עלייתם מאז בשניים או אחד בבית-ספר

ארצה. עלייתם מאז בית-ספר באף למדו לא הנוער מבני
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העולים הנוער בני הורי השכלת 2.5
 בעלות האמהות שיעור גבוהה. השכלה רמת בעלת אוכלוסייה הם בכרמיאל הנוער בני הורי

 סיימו מהן 52%ו- מקצועית מכללה סיימו מהאמהות 39% ;91% על עומד על-תיכונית השכלה
"אינסטיטוט". או אוניברסיטה

 מכללה סיימו מהאבות 36% ;83%ל- מגיע הנוער בני אבות בקרב על-תיכונית השכלה בעלי שיעור
 כי עולה ברחובות המחקר מממצאי "אינסטיטוט". או אוניברסיטה סיימו מה□ 47%ו- מקצועית

 66% לדוגמה, יותר, גבוהה אף זו בעיר העולים הנוער בני הורי של השכלתם רמת כללי באופן
ב״אינסטיטוט". או באוניברסיטה לימודים סיימו מהאבות

 גילאי לטווח הדומה ,54-35 הגילאים בטווח לשעבר, ברית-המועצות עולי אוכלוסיית כלל בקרב
 )נוה 83% על העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור 1992 בשנת עמד בכרמיאל, הנוער בני הורי

 ,54-35 הגילאים בטווח ,1995 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב (1993 ועמיתים
(.1995 )למ״ס בלבד 39% על עמד תיכונית העל ההשכלה בעלי שיעור

העולים הנוער בני הורי של התעסוקתי מצבם 2.6
תעסוקה שיעורי
 21% בקרב עובדים; ההורים שני הורים, זוג יש שבהן מהמשפחות (65%) כשני-שלישים בקרב

 עובדים. אינם ההורים שני - 7% ובקרב עובדת, האם רק 7% בקרב עובד, האב רק אלו ממשפחות
 עומד העובדות האמהות שיעור עובד. ההורה החד-הוריות, מהמשפחות (58%) ממחצית בלמעלה

 ואינן עובדות אינן 3%ו- עבודה מחפשות אך עובדות, אינן מהאמהות אחוזי□ שבעה-עשר .80% על
 .90% על ועומד האמהות, בקרב מאשר יותר גבוה האבות בקרב התעסוקה שיעור עבודה. מחפשות

 מחפשים ואינם עובדי□ אינם 2% ורק עבודה, ומחפשי□ עובדים אינם מהאבות אחוזי□ שמונה
עבודה.

 שעות ממוצע .54 על האבות ושל ,41 על עומד האמהות של השבועיות העבודה שעות ממוצע
 עמד בישראל 1994 בשנת 54-35 גילאי היהודים המועסקים אוכלוסיית כלל של השבועיות העבודה

(.1994 )למ״ס העובדים הגברים בקרב 48ו- העובדות הנשים בקרב 34 על

העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד 2.7
 מתקשים לשעבר ברית-המועצות מעולי רבים בארץ הראשונים הקליטה בשלבי שלפחות ידוע

 לעבוד לצורך והכשרתם. כישוריה□ את שתהלום תעסוקה - שכן כל ולא כלשהי, תעסוקה למצוא
 הכספיים התגמולים על הן השלכות בוודאי יש העולה של ההכשרה את ממצות שאינן בעבודות

 אלו שגורמים ברור העולה. של והרווחה שביעות-הרצון תחושת על והן מהעבודה המתקבלים
זה. מחקר מתמקד שבהם הנוער בני על כולל כולה, המשפחה של רווחתה על משפיעים
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)באחוזים(* ובישראל לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של היד משלחי :4 לוח

אבות אמהות

ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר

100 100 100 100 סה״כ
13 37 10 42 ומדעיים אקדמיים
6 10 13 27 וטכניים חופשיים
3 ר 0 2 ניהוליים
1 2 ר 12 פקידות
2 2 4 4 מכירות
2 1 24 4 שירותים
2 0 2 1 חקלאות

55 39 31 7 בתעשייה מקצועיים עובדים
בלתי-מקצועיים עובדים

16 2 9 1 בתעשייה

 ,38 מס׳ טכניים, פרסומים סדרת ״,1972 היד משלחי של האחיד ״הסיווג על מבוסס היד משלחי סיווג *
.1974 ירושלים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

 בברית- הנוער בני הורי של היד משלחי הרכב בין פער על מורים 4 מלוח הנתונים כצפוי, ואכן,
בישראל. הרכבם לבין לשעבר המועצות

 מדעיים, אקדמיים, יד במשלחי מהאמהות (69%) כשני-שלישים עסקו לשעבר בברית-המועצות
 ואילו ועוד, ככלכלניות כרופאות, על-יסודיים, בבתי-ספר כמורות עבדו הן וטכניים. חופשיים
 העוסקות האמהות שיעורי ועוד, זאת אלו. יד במשלחי עוסקות מהן (23%) כרבע רק בישראל,
 לעומת בהרבה גבוהים בתעשייה מקצועית ובלתי מקצועית ובעבודה שירותים בעבודות בישראל
לשעבר. בברית-המועצות השיעור

 בעוד ובישראל. לשעבר בברית-המועצות היד משלחי הרכב בין ניכר פער יש האבות בקרב גם
 וטכניים, חופשיים מדעיים אקדמיים, יד במשלחי עסקו (47%) כמחציתם לשעבר שבברית-המועצות

 (55%) מהם גבוה אחוז זאת, לעומת בישראל, בישראל. אלה יד במשלחי עוסקים מהם 19%כ- רק
בתעשייה. בלתי-מקצועיים כעובדים עובדים 16%ו- בתעשייה מקצועיים כעובדים מועסקים

 חופשיים מדעיים, אקדמיים, יד במשלחי לשעבר בברית-המועצות שעסקו מהאמהות 34% רק
 22%ו- בתעשייה מקצועיות כפועלות עובדות מהן 27% בישראל, אלו יד במשלחי עוסקות וטכניים

 בלתי-מקצועיות, כפועלות - אחרים יד במשלחי מועסקות השאר שירותים. בעבודות עובדות מהן
ועוד. מכירות בפקידות,
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 וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, יד במשלחי לשעבר בברית-המועצות שעסקו האבות מבין
 - 14% בתעשייה, מקצועיים כפועלים מועסקים 40% בלבד. 36% אלה במקצועות מועסקים בארץ

ועוד(. שירותים )מכירות, אחרים יד במשלחי - והשאר בלתי-מקצועיים כפועלים

 שיעור הזמן עם כי עולה בארץ לוותק הנוער בני הורי עוסקים בהם היד משלחי בין הקשר בבדיקת
 בארץ הנמצאות אמהות שמבין בעוד וטכניים. חופשיים אקדמיים, יד במשלחי משתלב מבוטל לא

 משלוש יותר בארץ הנמצאות האמהות בקרב האלה במקצועות מועסקות 6% רק משנתיים פחות
(.30%) לכשליש שיערן הגיע שנים

 מועסקים שנתיים, עד בארץ הנמצאים הנוער, בני מאבות 10%כ־ האבות: בקרב גם קיימת זו מגמה
 למעלה בארץ הנמצאים האבות בקרב ואילו וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במקצועות

(.26%) לרבע שיעורם מגיע שנים משלוש

)באחוזים( בארץ והוותק ההווה סין לפי הנועו בני חווי יד משלחי :5 לוח

אבות אמהות

שלוש ביו שלוש ביו
שנים שנתיים פחות שנים שנתיים פחות
ויותר לשלוש משנתיים ויותר לשלוש משנתיים בארץ יד/ותק משלח

100 100 100 100 100 100 סהיכ
אקדמיים מקצועות

17 8 8 14 6 4 ומדעיים

9 2 2 16 10 2 וטכניים חופשיים

3 2 2 1 0 0 ניהוליים

1 3 0 10 3 2 פקידות

2 1 2 3 5 0 מכירות

2 3 0 22 21 36 שירותים

2 2 0 1 2 6 חקלאות
מקצועיים עובדים

54 57 59 25 43 44 בתעשייה

10 22 27 8 10 6 בלתי-מקצועיים עובדים

 בברית-המועצות הן עסקו אשר הורים של יותר גבוה שיעור נמצא מכרמיאל, להבדיל ברחובות,
 הנוער בני של מאמהותיהם 62%כ- לדוגמה; ומדעיים, אקדמיים, במקצועות בארץ והן לשעבר

 פער בכרמיאל. מהאמהות 42% לעומת אלה, במקצועות לשעבר בברית-המועצות עסקו ברחובות
 הפער מקורות כי ייתכן, בלבד. 10%ל- בהשוואה 25% על ועומד בארץ בעיסוקן גם נשמר זה

 מהפער גם אך תעסוקתי, ומניסיון מהשכלה כמובן, נובע, אלו ערי□ שתי בין הנוכחיים היד במשלחי
שבצפון. כרמיאל לבין הארץ, שבמרכז רחובות בין העבודות ומגוון בהיצע ופער בארץ בוותק
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העולים הנוער בני משפחות של הכלכלי מצבן 2.8
 עמידתן יכולת כולל קליטתם, תהליך על בוודאי משפיע הנוער בני משפחות של הכלכלי מצבן

 על לעמוד כדי שונים. פנאי ובבילויי החינוך במערכת בתם או בנם בהשתלבות הכרוכות בהוצאות
 שלך החיים מרמת מרוצה את מידה "באיזו האמהות: נשאלו הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן
 מאחוז פחות החיים. מרמת אי-שביעות-רצון מגמת על מורים הממצאים כלכלית?". מבחינה כיום
 ממחציתן למעלה מרוצות", "די הן כי ענו מהן 20% רק מאוד״, ״מרוצות הן כי ענו מהאמהות אחד

כלל. מרוצות אינן הן כי ענו 29%ו- מרוצות, כל-כך לא הן כי ענו (51%)

 ועמיתים )נוה לשעבר מברית-המועצות עולים בקרב ארצי סקר של לממצאיו דומים אלו ממצאים
 כל- "לא (53%) כמחציתם מרוצים״, ״די או מאוד״ "מרוצים הם כי ענו מהעולים 19% בו אשר (,1993

 האמהות של שביעות-רצונן חוסר אף על חייהם. מרמת מרוצים" לא "כלל 28%ו- מרוצים" כך
 רוב לכיסוי מספיקות שברשותן ההכנסות כי (66%) כשני-שלישים דיווחו הכלכלי, ממצבן בכרמיאל

 מהצרכים, לחלק מספיקות הכנסותיהן כי דיווחו מהאמהות 26% לכולם, או הבסיסיים הצרכים
 מממצאי חיוביים יותר אלו ממצאים הצרכים. לרוב מספיקות אינן הכנסותיהן כי דיווחו 8% ורק

 שהכנסותיהם מהעולים 15% רק דיווחו שבו (,1993 ובניטה נועם )נוה, הארצי התעסוקה סקר
 ל״חלק מספיקה שההכנסה דיווחו (48%) כמחצית לכולם, או הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקות

הבסיסיים. הצרכים לרוב מספיקה" "לא שהכנסתם דיווחו 37%וכ־ מהצרכים"

 מדווחות הן מאידך, אך, חייהן, מרמת שבעות-רצון אינן האמהות רוב מחד, כי, עולה מהנתונים
 מכך נובע זה שפער ייתכן הבסיסיים. המשפחה צורכי לרוב מספיקות שברשותן ההכנסות כי

 הן זו קבוצה ולעומת האמהות, של ההתייחסות קבוצת היא הוותיקה הישראלית שהאוכלוסייה
 יותר: קיצוני באופן ואף ברחובות, גם נמצאה זו מגמה חייהן. מרמת שביעות-רצון חוסר חשות

 לעומת משפחתן. של החיים מרמת מרוצות" לא "כלל הן כי דיווחו ברחובות מהאמהות 30%כ-
לכולם. או המשפחה צורכי רוב לכיסוי מספיקות הכנסותיהן כי דיווחו מהן כשלושה-רבעים זאת,

 הכלכלי במצבן לשיפור מאוד" טובים "סיכויים ישנם כי העריכו מהאמהות אחד מאחוז פחות
 ממחצית למעלה זאת, לעומת לכך. טובים" די "סיכויים יש כי מעריכות 28% הזמן, במרוצת

 העריכו 17%ו- טובים", כל-כך "אינם הכלכלי במצבן לשיפור הסיכויים כי העריכו (54%) האמהות
טובים". לא "מאוד לכך הסיכויים כי

 בני-זוג שני עם משפחות לעומת יותר רבים כלכליים קשיים על מדווחות חד-הוריות משפחות ראשי
 כמו-כן, (.6 )לוח בעתיד ישתפר הכלכלי שמצבם לסיכויים ביחס אופטימיות פחות מגלים וכן

 לשיפור הסיכויים הערכת אבל בארץ. הוותק עם עולה הנוכחי הכלכלי המצב של חיובית הערכה
הוותק. עם משתנה שלא כמעט בעתיד הכלכלי המצב
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בארץ ותק ולפי המשפחה מבנה לפי הנוער, בני משפחות של  הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח
)באחוזים(

בארץ: הוותק משפחה מבנה

יותר שנתיים משפחות משפחות
משלוש שלוש עד עד חד שבראשן כלל

שנים שנים שנתיים הוריות זוג עומד המשפחות הממדים

לרוב מספיקות הכנסות
74 54 61 48 69 66 לכולם או הצרכים

חיים מרמת שביעות־רצון
)"מרוצה" כלכלית מבחינה

27 15 7 12 22 20 מאוד"( "מרוצה או

במצב לשיפור סיכוי קיים
הזמן במשך הכלכלי
"די או מאוד" )"טובים

30 29 28 22 31 29 טובים"(

 הנוער, בני הורי מועסקים בהם יד ומשלחי המשפחה הכנסות דיור, על בעלות בנושא מהממצאים
 העולים. הנוער בני משפחות של במצבן שיפור חל הזמן ממד פני על בה מעודדת תמונה מצטיירת

 הזמן, עם כלכלי שיפור יחול כי הסיכוי והערכת החיים מרמת שביעות-הרצון כגון בנושאים אולם,
 בשיפור מלווים בהכרח לא הכלכלי במצב "אובייקטיביים" שיפורים כלומר, מעורבת. המגמה

 ולרמת הישראלית החברה לכלל האמהות התייחסות עקב הנראה כפי זה, מצב של ההערכה
בארץ. החיים,

משפחותיהם בני לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .3
 בני בין הגומלין יחסי על להשפיע עשויה בישראל הקליטה קשיי עם הנוער בני משפחות התמודדות

 קשיי כלכליים, קשיים ההורים, של המקצועי במעמדם הנפוצה הירידה משפחתם. בני לבין הנוער
 עשויים אחרים רבים ועוד אלה - החברתי ובתחום הלימודים בתחום הנערה או הנער קשיי שפה,

 "היפוך כגון תופעות, גם ידועות המשפחה. בתוך ולקונפליקטים דעות לחילוקי מוקדים להיות
 של יותר טובה שליטה כמו שונים, מצבים בעקבות העלייה, בעקבות המשפחה בתוך תפקידים"

זה. רקע על ההורים סמכות והתערערות העברית בשפה נוער בני ושל ילדים

 השתתפותם כולל למשפחתם, הנוער בני בין הגומלין יחסי של שונים ממדים יוצגו זה בפרק
 העלייה בעקבות המשפחה בתוך התפקידים בחלוקת שחלו השינויים ובחינת השונות הבית במטלות

 מעוררי הנושאים הוריהם, עם מבלים שהם הזמן משך לגבי הנוער בני של הערכתם לארץ;
 חשוב ועוד. הנוער בני כלפי משמעת להפעלת האמצעים הוריהם, לבין הנוער בני בין המחלוקת

 למילוי שאלון באמצעות נאסף משפחתו בני לבין הנער בין הגומלין יחסי בנושא המידע שרוב לציין
 מידע, לחשוף אמהותיהם ושל הנוער בני של חששם את האפשר ככל למנוע כדי כמובן, וזאת, עצמי,
ורגיש. כאישי להיתפס העלול
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 ובישראל לשעבר בבו־ית-רזמועצות עולים נוער בני על-ידי הבית מטלות ביצוע 3.1
 הבית מטלות בביצוע המשתתפים הנוער בני באחוז עלייה חלה לישראל המעבר שע□ עולה 5 מלוח

 מבני אחד מאחוז פחות על הפרנסה מטלת הוטלה לשעבר בברית-המועצות לדוגמה, השונות.
 קניות ולגבי בהתאמה(, 42%ו- 28%) בבית הטיפול לגבי ג□ כך היום. מהם 5% על לעומת הנוער,

בהתאמה(. 25%ו־ 15%)

)באחוזי□(" ובישראל לשעבר בברית־המועצזת הבית מטלות בביצוע הנוער בני משפחות בני השתתפות :7 לוח

ישראל לשעבר ברית-המועצות

קניותהמשפחה בן
 טיפול
בבית פרנסה קניות

 טיפול
בבית פרנסה

25. 42 5 15 28 0 הנוער בני
88 93 84 88 97 89 אם
65 33 82 61 38 89 אב
7 22 16 7 13 14 סבתא
5 4 7 4 3 8 סבא
9 3 1 ר 11 0 אח/אחות

הנערי□ אמהות דיווחי לפי *

הוריהם עם מבלים שהם הזמן היקף את הנוער בני הערכת 3.2
 "כמו 67% זמן, מדי״ ״פחות הוריהם עם מבלים הם כי מעריכים הנוער מבני אחוזים ותשעה עשרים
 מעריכים (29%) הנוער מבני מבוטל לא שיעור כי המעיד הממצא מדי״. ״יותר - 4% ואילו שצריך״

 שעות ממוצע כי המורה לממצא קשור להיות עשוי מדי", כ״פחות הוריהם עם מבלים שהם הזמן את
האבות(. בקרב שעות 54ו- האמהות בקרב שעות 41) גבוה ההורים של השבועיות העבודה

 33% )בין 18-16 בני בקרב בולט מדי״ ״פחות הוריהם עם מבלים ה□ כי שדיווחו הנוער בני שיעור
 הוריה□ כי המדווחים נוער בני ובקרב (,68%) בפנימייה הלומדים נוער בני בקרב וכצפוי, (,42%ל-

 שונה אינו מדי" "פחות הוריהם עם שמבלים, הנוער בני שיעור (.38%) פעם״ ״אף אותם מבינים לא
 תפקוד של שונות רמות עם נוער בני ובקרב בארץ, שונה ותק בעלי נוער בני בקרב ובנות, בנים בקרב

4בלימודיה□.

 פנים- ריאיון באמצעות זה במחקר נבדקה הוריהם עם מפגשיהם תדירות על הנוער בני שהערכת לציין יש 4
עצמי. למילוי לשאלון שנחקרו, הבאים היישובים בשאלוני הועברה היא רגישותה בשל אולם אל־פנים,

 "פחות הורים■ עם שמבלים שדיווחו הנוער, בני ואחוז אמהות של תעסוקה רמת בין קשר גם נמצא
 "פחות מבלים שה□ דיווחו, 35% מלאה, במשרה עובדות שאמהותיהם הנוער, בני בקרב זמן״. מדי

 עובדות אינן או חלקית במשרה עובדות שאמהותיהם הנוער מבני 25% לעומת ההורים, ע□ זמן מדי״
בהתאמה. 27%ו־ 32% בולט: פחות זה הבדל האבות לגבי כלל.
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להוריהם הנוער בני בין דעות חילוקי 3.3
 הנוער בני בפני הוצגה והוריהם הנוער בני בין לחיכוך מוקד להיות העשויים הנושאים לבדיקת

 הוצאות חברה, לימודים, עצמי; למילוי בשאלון שונים חיים בתחומי נושאים רשימת ואמהותיהם
 דעות חילוקי ביניהם מתגלעים תדירות באיזו לציין התבקשו והאמהות הנוער בני ועוד. כספיות

אלה. בנושאים

)באחוזים( האמהות ושל הנוער בני של דיווחם לפי שונים, בנושאים דעות ,חילוק של גבוהת* תדירות :8 לוח

נוער בני אמהות הנושא

30 27 לבית-הספר הקשורים נושאים
40 41 הבית בעבודות והשתתפות בבית וניקיון סדר על שמירה
30 30 לאחאיהם הנוער בני בין מריבות

8 7 לבית מחוץ הנוער בני עבודת
25 15 הביתה הנוער בני חזרת שעות
15 10 לבילויים הנוער בני יציאות
15 5 הבילוי סוג או מקום

9 5 הנוער בני של חברים
19 21 הנוער בני לבוש
21 20 רם בקול מוזיקה שמיעת

4 0 אלכוהול שתיית
10 5 סיגריות עישון

3 1 בסמים שימוש
15 6 הנוער בני של כספיות הוצאות
6 3 השני המין בן/בת עם קשר

18 13 החלטות בקבלת הנוער בני של החופש
9 4 בבית הדיבור שפת
2 1 דת

קרובות" ו״לעתים "תמיד" כוללת גבוהה תדירות *

 סדר על שמירה הם להוריהם הנוער בני שבין ביחסים ביותר הבעייתיים הנושאים כי עולה 8 מלוח
 ברוב לבית-הספר. הקשורים ונושאים אחים, בין מריבות הבית, בעבודות השתתפות וניקיון,

 מלבד ביניהם, הדעות חילוקי תדירות את והאמהות הנוער בני של בהערכתם רב דמיון יש הנושאים
 החזרה שעות אמהותיהם: לדעת מאשר בעייתיים יותר הם הנוער בני שלדעת נושאים, ארבעה
 מעוררים אינם כמעט רבים נושאים סיגריות. ועישון כספיות הוצאות בילוי, סוג או מקום הביתה,
ועוד. ובסמים באלכוהול השימוש חברים, לבית, מחוץ עבודה לדוגמה: דעות. חילוקי

משפחותיהם? בבי עם מסתדרים הנוער בני כיצד 3.4
 "מסתדרים" הנוער בני שבה המידה הוא משפחתם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נוסף ממד

 לשעבר. בברית-המועצות המצב לעומת ושנית, גילם בני לעומת ראשית, אחיהם. ועם הוריהם עם
.10ו- 9 בלוחות מוצגים זה בנושא נתונים



 הנוער בני של הערכתם לפי גילם, לבני בהשוואה אח•□( )הזרים, המשפחה לבני הנוער בני בין היחסים טיב :9 לוח
 )באחוזים( 1האמהות ושל

אחאים עם "מסתדר/ת" ההורים ע□ "מסתדר/ת"

 להערכת
הנוער בני

 להערכת
האמהות

 להערכת
הנוער בני

 להערכת
האמהות

100 100 100 100 סהייכ
7 9 7 5 טוב פחות

53 57 44 54 דבר אותו בערך
40 34 .49 41 טוב יותר

וכר. הוריך" עם ׳מסתדר׳ אתה "כיצד היה: השאלה נוסח 1

 לשעבר, לברית-המועצות בהשוואה בישראל אחים( )הורים, המשפחה לבני הנוער בני בין היחסים טיב :10 לוח
)באחוזים( 1האמהות ושל הנוער בני של הערכתם לפי

הנוער בני הערכת אמהות הערכת

100 100 סה״כ
13 12 טוב פחות
67 74 דבר אותו בערך
20 14 טוב יותר

וכר. הוריך" עם 'מסתדר' אתה "כיצד היה: השאלה נוסח 1

 יותר המשפחה בני עם מסתדרים הנוער בני כי מעריכים האמהות ושל הנוער בני של גבוה שיעור
 הנוער בני מרבית לדעת כי עולה 10 מלוח טוב. פחות - נמוך ושיעור גילם, בני הוותיקים מאשר טוב
 יותר טוב אף או דומה במידה הוריהם עם מסתדרים הם בישראל האמהות, מרבית של לדעתן וגם

 פחות הוריהם עם מסתדרים הם כי מעריכים הנוער בני מקצת ורק לשעבר, בברית-המועצות לעומת
 "בדרך אותם מבינים הוריהם כי הנוער מבני 68% ענו אותך?" מבינים הוריך ״האם השאלה על טוב.

 "אינם הוריהם כי דיווחו (3%) ומיעוטם "לפעמים״, רק אות□ מבינים הוריה□ כי דיווחו 29% כלל״,
פעם". אף אות□ מביני□

בעיות? לפתרון הנוער בני פונים לסי 3.5
 שנבדקו הנושאי□ בכל בעיותיהם. על לשיחה "כתובת" בהוריהם רואי□ הנוער מבני ניכרים אחוזי□
(.11 )לוח האחרים המשפחה לבני הפנייה משיעורי גבוהים יותר האב אל הפנייה שיעורי
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)באחוזים(" הבעיה נושא לפי בעיותיהם, לפתרון הנוער בני פונים אליהן הדמויות :11 לוח

 בעיה
 אחרת

במשפחה

 בעיה
 הקשורה

לכסף
 עם יחסים

ההורים

 עם יחסים
 נוער בני

אחרים עבודה לימודים המשפחה בן

74 19 14 13 26 37 אם
46 27 20 31 28 49 אב
11 13 14 11 5 15 אח/אחות
ר 9 9 4 4 ר אחר קרוב

 בלוח, הוצגו שלא למשפחה מחוץ גורמים גם נכללו זו בשאלה שכן 100ל- מסתכמים אינם האחוזים *
אחת. מתשובה יותר לענות היה וניתן

משמעת להפעלת אמצעים 3.6
 להפעיל כדי בהם משתמשים שהוריהם השונים האמצעים על הנוער בני נשאלו עצמי למילוי בשאלון
אלו. באמצעים השימוש תדירות ועל כלפיהם משמעת

)באחוזים( הנוער בני בלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :12 לוח

השימוש תדירות

פעם אף לפעמים פעמים הרבה סרז״כ האמצעי

78 21 1 100 מרביצים ההורים
27 64 9 100 דברים לעשות מונעים ההורים
17 61 22 100 גועריס/נוזפים ההורים
73 23 4 100 גנאי בשמות הנוער לבני קוראים ההורים

 מבוטל לא שאחוז לציין ראוי אולם ונזיפות, גערות הוא משמעת להפעלת ביותר הנפוץ האמצעי
 מבני (23%) כרבע כמו-כן, ״לפעמים״. )״מרביצים״( במכות שימוש על דיווחו הנוער מבני (21%)

משמעת. להפעלת כאמצעי "לפעמים", גנאי בשמות אותם מכנים שהוריהם דיווחו הנוער

דאגה מעוררי נושאים 3.7
 וכר. בריאות עבודה, לימודים, שונים: חיים בתחומי נושאים רשימת הוצגה הנוער ובני ההורים בפני

 האם לציין התבקשו הנוער ובני דאגה, בלבם מעוררים אלה נושאים האם לציין התבקשו ההורים
בהם. מתקשים הם
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 הנוער בני לח" הקשורים מסוימים בתחומים קשיים על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :13 לוח
- -)באחוזים(

אמהות "זוגות" הנוער בני האמהות
שהביעו ונערים על שדיווחו שהביעו

זה בנושא דאגה/קושי בנושא קושי דאגה הנושא

35 43 64 לימודים
13 31 35 עבודה

7 16 42 אחרים נוער בני עם הנוער בני יחסי
7 15 27 האם עם הנוער בני יחסי
8 13 29 אחרים משפחה בני עם הנוער בני יחסי
- נשאלו לא 40 הנוער בני של התנהגות או רוח מצב
- נשאלו לא 37 הנוער בני בריאות

 ואת ילדן, בחיי מסוימים מתחומים דאגה שהביעו האמהות שיעור את זה מול זה מציג 13 לוח
 הבעייתיות במידת הדמיון את לבחון אפשר כך אלה. בנושאים קשיים על שדיווחו הנוער בני שיעור

 ביותר הבעייתי הנושא האמהות. ושל הנוער בני של ראותם מנקודת השונים הנושאים שמעוררים
 דאגה, שהביעו האמהות שיעור הנושאים בכל הלימודים. נושא הוא האמהות ובעיני הנוער בני בעיני
 ביחסיהם מתקשים הם כי דיווחו הנוער מבני 16% רק לדוגמה, הנוער. בני בקרב מאשר יותר גדול

זה. בנושא דאגה הביעו מהאמהות (42%) בהרבה גבוה שיעור אולם אחרים, נוער בני עם

בלימודים העולים הנוער בני השתלבות .4
 והן הקולטים בתי-הספר בפני הן אתגר מציבה בישראל החינוך במערכת נוער ובני ילדים קליטת

 רקע בעלי תלמידים בשילוב הצורך עומד זה אתגר של בבסיסו עצמם. העולים התלמידים בפני
 בישראל; הנהוגות מהמסגרות השונות בית-ספריות, במסגרות התנסויות ובעלי שונה תרבותי
ועוד. הלימוד בשפת הסמכות, ביחסי הלימודים, בתכנית

5היבטים: בכמה נבחנה בלימודים העולים הנוער בני השתלבות

.4.8 בסעיף בהרחבה נתייחס כלל לומדים שאינם או חלופיות לימוד במסגרות הלומדים נוער לבני 5

 ומאפייני שיעורי שונים, במסלולים הלומדים ושיעורי הלומדים שיעורי סך - כלליי□ מאפייני□ (1)
בפנימיות הלומדים

וכו׳ נוכחי עיסוק רקע, מאפייני - הנושרים מאפייני החינוך, ממערכת הנשירה היקף - הנושרים (2)
 מממדים ושביעות-רצון והאמהות הנוער בני של כללית שביעות-רצון - מבית-הספר שביעוח-רצון (3)

בית-הספר של ספציפיים
 מבחינות חששות הנכשלים, שיעורי השונים, במקצועות המתקשים שיעורי - בלימודי□ קשיים (4)

וכו׳( בינוני )חלש, בכיתה הנוער בני מעמד על והוריהם הנוער בני הערכת הבגרות;
וסיבות היקף - ומשיעור׳□ הספר מבית היעדרויות (5)
ואחר לימוד• בציוד מחסור (6)
 את מספק שהסיוע המידה שונים; סיוע בסוגי הנעזרים שיעור - בית-הספר במסגרת הניתן הסיוע (7)

לסיוע. לאי-פנייה וסיבות הצרכים
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 המתייחס 6 בפרק בנפרד, נדון בתי-הספר במסגרת הערלים הנוער בני של החברתית בהשתלבותם
לו. מחוצה והן בבית-הספר הן - חברתית להשתלבות

כלליים מאפיינים 4.1
 במסגרות לומדים בכרמיאל המתגוררים 18-12 בני העולים הנוער מבני אחוזים וחמישה תשעים

 כגון - והרווחה העבודה משרד )בחסות חלופיות במסגרות לומדים מהם 2% החינוך, משרד בפיקוח
 לומדים הלומדים, הנוער מבני אחוזים ואחד שבעים כלל. לומדים אינם 3%ו- והילה( עמל פילון,

לכרמיאל. מחוץ בבתי-ספר לומדים (29%) והשאר בכרמיאל, בבתי-ספר

 גם 46% מתוכם פנימייה, יש שבו בבית-ספר לומדים הלומדים, הנוער מבני אחוזים ושניים עשרים
 בכרמיאל הנוער בני אוכלוסיית כלל מקרב בפנימייה הגרים הנוער בני שיעור בפנימייה. מתגוררים

.10% על עומד

 בבית- 23% שבכרמיאל, ״הורביץ״ בבית-ספר לומדים העולים הנוער מבני אחוזים ותשעה שלושים
 בבתי- והשאר כרמיאל, שליד הדתי( הנוער )כפר ב״כפר-חסידים" 11% שבכרמיאל, ״מגדים״ ספר
ועוד: אלון" "יגאל "דקל", "הדר", ביישוב: אחרים ספר

)באחוז■□( מין לפי הנוער, בנ■ משובצים בהן הלימוד ת1כית :14 לוח

בנות בנים סה״ב הכיתה

273 292 565 מוחלטים במספרי□ סה״ב
100 100 100 באחוזים סה״ב

8 6 7 ו׳
17 19 18 ז׳
13 16 14 ח׳
18 11 15 ט
15 20 17 י׳

16 16 16 י״א
12 10 11 י״ב

1 2 2 ה׳( וכיתה אולפן )כולל אחר

 עולים נוער בני של הממוצעת המספר משולבות. בכיתות לומדים התלמידים של המכריע רובם
 רובם לעולים. מיוחדת בכיתה לומדים מהם אחד כאחוז רק לכיתה. עולים שישה הוא אלה בכיתות
 בגרות. לבחינות ניגשים שבו לימודים במסלול לומדים (91%) ואילך י׳ כיתה תלמידי של המכריע
 מעט גבוה לבגרות לימודים במסלול הלומדים הנוער בני שיעור והבנות. הבנים בקרב דומה שיעורם

.93% על ועומד ברחובות יותר
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 בגרות בבחינות הנבחנים משיעור גבוה בכרמיאל לבגרות במסלול הלומדים העולים הנערים שיעור
 )הלשכה 62% על עמד ואשר בגרות, לתעודת זכאים היו אשר העברי בחינוך 1993/94 בשנים

 במסלול ללימודים מתייחס עולים לגבי שהנתון לב לשים יש אולם, (,1995 לסטטיסטיקה המרכזית
 השוואה לערוך היה ניתן לא בגרות. לתעודת לזכאים מתייחס האוכלוסייה כלל לגבי והנתון בגרות

 תלמידים לגבי הנתון את להשיג אפשרות חוסר בגלל לבגרות במסלול הלומדים שיעורי בין
ותיקים. ישראלים

 בני שיבוץ על להשפיע עשויים העברית בשפה חלקית ושליטה בלימודים קושי בארץ, נמוך ותק
 בכיתות משובצים בכרמיאל העולים הנוער בני רוב אולם, גילם. מכפי נמוכות בכיתות הנוער

 בכיתות המשובצים מעטים, מלבד בישראל, החינוך במערכת כמקובל לגילם, בהתאם הלימוד
 19%ו- י׳ בכיתה משובצים 17 בגיל הנוער בני בקרב תלמידים( 7) 10% לדוגמה, גילם. מכפי נמוכות

י״א. בכיתה משובצים 18 בגיל הנוער בני בקרב תלמידים( 6)

פנימייתיים בבתי-ספר הלומדים מאפייני 4.2
 18%וכ- הבנים מכלל 26%כ- פנימייתיים, בבתי-ספר לומדים בכרמיאל הנוער מבני 22%כ- כאמור,

 הנוער בני לבין בפנימייה הגרים העולים הנוער בני בין שיטתיים הבדלים נמצאו לא הבנות. מכלל
המשפחה. וסוג גודל הורים, תעסוקת בארץ, הוותק מבחינת בקהילה, בבתי-ספר הלומדים העולים

)באחוזים( וסין גיל לפי תנועו, בני בקרב בפנימייה תלמידים :15 לוח

בפנימייה גרים הגיל קבוצת מתוך בפנימייה לומדים
א(=59)________ א(=125)

בנות בנים סה״ב בנות בנים סה״ב גיל

7 14 10 18 26 22 18-12 בבי ב“סה
0 0 0 2 2 2 12
2 2 2 15 ר 11 13

12 5 9 19 8 14 14
16 15 51 23 29 26 15
9 27 71 20 53 35 16
6 33 61 31 53 43 17
0 26 51 29 48 45 18

 16ו- (,43%) 17 (,40%) 18 בני העולים הנוער בני בקרב רווחים בפנימייה הלימודים כי עולה 15 מלוח
 בכרמיאל העולים הנוער בני מכלל 10% רק בה. מהמגורים יותר נפוצים בפנימייה הלימודים (.35%)

פנימייתית. מסגרת גם יש בו בבית-ספר לומדים 22% אך בפנימייה, גרים

 שבית-הספר מכיוון בפנימייה, וגרים לומדים הם כי דיווחו (57%) הנוער בני ממחצית למעלה
 מאפשר זה שבית-ספר או מגוריהם, בקרבת שאין מגמה/מסלול מציע או יותר טוב בפנימייה
 הרצון כלומר, חברתית, סיבה על הצביעו מהם אחוזים ושניים עשרים יותר. גבוהה בכיתה לימודים
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 לימוד תנאי בהן אחרות, סיבות ציינו הנוער בני שאר ישראלים. בחברת או גיל□ בני ע□ לחיות
 שהביאו הסיבות כי האמהות דיווחו הנוער, לבני בדומה ועוד. עברית לימודי בלימודים, עזרה נוחים,

 או יותר טוב בבית-ספר ללמוד לה□ לאפשר כדי בעיקר הן בפנימייה ילדיהן ולמגורי ללימודים
 או כלכלית מבחינה המשפחה על להקל כדי וכן (,75%) בפנימייה שיש מסוימים במסלול/מגמה

(.21%) בבית הצפיפות מבחינת

מבית-וזספר האמהות ושל הנוער בני של שביעות-הרצון 4.3
 סמך על מבית-הספר האמהות ושל הנוער בני של הכללית שביעות-הרצון על המידע יוצג להלן

 על הן נשאלו והאמהות הלומדים הנוער בני אמהותיהם. ושל הלומדים הנוער בני של הדיווח
 מסגרת של ספציפיים ממאפיינים שביעות-רצונם על והן מבית-הספר, הכללית שביעות-רצונם

הלימודים.

מבית-הספר^באוסזים( האמהות ושל לוסז;■□ עו)3 בני של כללית שביעות-וצון :16 לוח
י_{___-____ג

נוער\ בני ( אמהות ) שביעות-הרצון
\ 100^ סה״כ

15 '^6 מאוד מרוצה
68 67 מרוצה די
16 24 מרוצה כל-כך לא

1 3 כלל מרוצה לא

 הביעו הנוער מבני 83%ו- מהאמהות 73% גבוהה: מבית-הספר שביעות-הרצון רמת כללי, באופן
 67% מבית-הספר, מאוד״ "מרוצים הנוער מבני 15%ו- מהאמהות 6% מבית-הספר; שביעות-רצון

 והאמהות הנוער בני מקרב מאוד נמוך אחוז ממנו. מרוצי□" "די הנוער מבני 68%ו- מהאמהות
 24%ו- הנוער מבני 16% עוד אולם, בהתאמה, 3%ו- 1% - מבית-הספר כלל" מרוצים ״אינם

מרוצים". כל-כך "לא מהאמהות

 השונים, הגילים בין שיטתיים הבדלים ואין מבית-הספר, בשביעות-הרצון לבנות בני□ בין הבדל אין
 אולם, בכרמיאל. בבתי-ספר הלומדים לבין בפנימייה הלומדים נוער בני ובין בארץ, ותק לפי

 האמהות של מזו במקצת גבוהה בפנימייה הלומדים הנוער בני של אמהותיהם של שביעות-רצונן
 "מרוצות בפנימייה הלומדים הנוער בני של מאמהותיהם 83% בכרמיאל: הלומדים הנוער בני של

 עומד בכרמיאל הלומדים הנוער לבני האמהות בקרב ואילו מבית-הספר, מרוצות" "די או מאוד"
 ושמונה שמונים גבוהה. מבית-הספר הכללית שביעות-הרצון רמת ברחובות ג□ .73% על זה שיעור

 12%ו- הנוער בני בקרב 18%) מאוד״ ״מרוצים הם כי דיווחו מהאמהות 76%ו- הנוער מבני אחוזי□
 )וזאת מבית-הספר האמהות( בקרב 64%ו- הנוער בני בקרב 70%) מרוצי□״ ״די או האמהות( בקרב

(.18-14 המקביל: הגילים בטווח בכרמיאל, מההורים 77%ו- הנוער מבני 81% לעומת
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 קבוצת שמילאה עצמי למילוי בשאלונים גם נמצאה בית-הטפר כלפי חיובית כללית עמדה
 העולים התלמידים (.5 סעיף המחקר״ ״מערך )ראה כאחד ועולים ותיקים ישראלים - התלמידים

 חברים", "כמו והם שבית-הספר ציינו מהם 26% בית-הספר; לבין בינם הקשר את לאפיין התבקשו
אויבים". "כמו (6%) מיעוטם ורק זרים״ ״כמו 11% מכרים״ ״כמו (57%) ממחציתם למעלה

 שבית-הספר ציינו 17% העולים; לתשובות דומות נמצאו הוותיקים הישראלים התלמידים תשובות
אויבים". "כמו 12%ו- זרים" "כמו 13% מכרים״, "כמו 58% חברים״, ״כמו והם

 דבר שום אין כי דיווחו מהם אחוזים ארבעים בבית-הספר. מרוצים אינם הם ממה נשאלו הנוער בני
 מבית- לאי-שביעות-רצונם שונים גורמים ציינו (60%) השאר ממנו. מרוצים אינם שהם בבית-הספר

 לא הלימודים (,28% - וכר רמתם )יחסם, מהתלמידים אי-שביעות-רצון היו בהם הבולטים הספר:
 (.20% - וכר לתלמיד מיחסם )מהרמה, מההנהלה או מהמורים ואי-שביעות-רצון (21%) מעניינים

 המשמעת ומרמת הלימודים מרמת עצמם, הנוער מבני שבעות-רצון פחות היו האמהות ככלל,
 רמת על 6%ו- מדי נמוכה לימודים רמת על דיווחו 13% הנוער, בני בקרב בבית-הספר. הנהוגה

 אי-שביעות-הרצון על הדיווחים האמהות. בקרב בהתאמה 3%ו- 24% לעומת מדי, גבוהה לימודים
 (26%) וכרבע מהאמהות (42%) מחצית כמעט בהרבה. רווחים בבתי-הספר הנהוגה מהמשמעת

מדי. רופפת משמעת על דיווחו הנוער מבני

 נמוכה לימודים רמת על דיווחו משנתיים פחות לפני לארץ שעלו הנוער מבני אחוזים תשעה-עשר
 הבדלים אין כמעט האמהות בקרב יותר. או שנים שלוש בארץ שנמצאים מי מבין 12% לעומת
ותק. לפי זה, בנושא

)באחוזים( בבית-הספר הלימודים רמת בנושא הנוער ובני האמהות עמדזת :17 לוח

נוער בני אמהות רמה

100 100 סה״ב
13 25 מדי" "נמוכה
7 3 מדי" "גבוהה

80 72 שצריך" "כמו

)באחוזים( בבית-הספר המשמעת רמת בנושא הנוער ובני האמהות עמדות :18 לוח

נוער בני אמהות משמעת

100 100 סה״כ
8 3 מדי" "נוקשה

26 42 מדי" "חלשה
66 55 שצריך" "כמו
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1

על המדווחים אחוז מבחינת האמהות בקרב והן הנוער בני בקרב הן ותק לפי ניכרים הבדלים אין ג
מדי. רופפת משמעת על מדווחים הנוער מבני 26% בארץ, שנים שלוש לאחר גם מדי. רופפת משמעת

1

מרמת שביעות-הרצון במידת משמעותיים הבדלים נמצאו לא כאחד והאמהות הנוער בני בקרב ג
הנערה. או הנער גיל לפי בבית-הספר, הנהוגה ומהמשמעת הלימודים ;

4
 לדעתם, כי, עלה עולים, תיכון בית-ספר תלמידי נוער בני עשרים בהשתתפות מיקוד, קבוצת במסגרת

 כי וכן לתלמידים, מורים בין ביחסים מדי רבה פתיחות יש וכי מדי, רופפת בבית-הספר המשמעת
(.1995 ועמיתיה )הורוביץ שלהם האישי לפוטנציאל ביחס נמוכה הלימודים רמת *
1
ברחובות 18-14 הגילים בטווח דומות בבית-ספר הלימודים רמת בנושא והאמהות הנוער בני עמדות י

 אלה: ערים שתי בין משמעותיים הבדלים נמצאו המשמעת רמת בנושא זאת, לעומת ובכרמיאל.
 לעומת מדי נמוכה המשמעת שרמת חושבים בכרמיאל נוער בני ושל אמהות של יותר גבוה שיעור

בהתאמה(. 15%ו- 26% וכן בהתאמה 25%ו- 38%) ברחובות י

בלימודים הישגי□ 4.4 י
הבאים: בממדים התמקד בלימודים הנוער בני השתלבות בנושא שנאסף המידע

ובברית-המועצות בארץ בכיתתם למעמדם ביחס העולים הנוער בני של העצמית ההערכה (1) י
לשעבר . ;
בלימודים קשיים (2) נ
הבגרות בחינות (3) ג

)באחוזים( הנוער ובני ת1האסה דיווחי י9ל ובארץ, לשעבר בברית-וזסועצות בכיתה הסעסז־ הערכת :19 לוח

נוער בני אמהות

ישראל
 המועצות ברית

לשעבר ישראל
 המועצות ברית

לשעבר

100 100 100 100 סה״כ
7 2 5 1 חלש תלמיד

58 36 36 27 רגיל תלמיד
31 45 48 51 טוב תלמיד

4 17 11 21 מצטיין תלמיד

 בישראל בכיתתם למעמדם ביחס הנוער בני של העצמי בדימוים משמעותית ירידה ניכרת כצפוי,
 הנוער מבני 72% כי עולה האמהות מדיווח לשעבר. בברית-המועצות בכיתתם למעמדם בהשוואה

 שיעור ירד ובישראל לשעבר, בברית-המועצות בכיתתם המצטיינים או הטובים התלמידים בין היו
 בטרם המצטיינים או הטובים התלמידים בין היו מהם 62% כי עולה הנוער בני מדיווח .59%ל- זה

בלבד. 35%ל- זה שיעור ירד בישראל ואילו העלייה,
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 והן בישראל הן בכיתת□ הנוער בני של מעמדם את חיוב ביתר מעריכות האמהות כללי, באופן
 בברית- מעמדם לעומת בארץ הנוער בני של במעמדם הירידה כמו-כן, לשעבר. בברית-המועצות

האמהות. דיווח לפי מאשר הנוער בני דיווח לפי יותר, גדולה לשעבר המועצות

 את אמהותיהם ובהערכת בכיתה למעמדם ביחס הנוער בני של העצמי בדימוי הירידה מגמת
 עצמם מעריכים הנוער בני כרמיאל, לעומת שם, אולם ברחובות, גם מסתמנת בכיתה מעמדם

 או טובים כתלמידים עצמם מעריכים בכרמיאל, 18-14 מבני 36%כ- רק יותר; טובים כתלמידי□
 אחוז שברחובות לכך קשור זה שהבדל ייתכן ברחובות. מהתלמידים 66% לעומת וזאת מצטיינים,

יותר. גבוה בארץ, יותר הוותיקים הנוער בני

)באחוזים( ותק ולפי הנוער ובני האמהות ז־יחח׳ לפי בארץ, בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :20 לוח

 לחמש שלוש בין
בארץ שנים

 לשלוש שנתיים בין
בארץ שנים בארץ שנתיים עד סוז״כ

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות נוער בני אמהות

100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ
4 3 8 5 16 11 7 5 חלש תלמיד

57 34 60 34 60 41 58 36 רגיל תלמיד
34 50 28 48 24 45 31 48 טוב תלמיד

5 13 4 13 0 3 4 11 מצטיין תלמיד

 בארץ. הוותק עם מעט עולה בלימודים הצטיינות על המדווחים הנוער בני ושיעור האמהות שיעור
 או טובי□ תלמידי□ שהם (24%) כרבע דיווחו שנתיים, עד בארץ הנמצאים נוער בני מקרב לדוגמה,

 אחוז יורד במקביל, יותר. או שנים שלוש בארץ שנמצאים הנוער בני בקרב 39% לעומת מצטיינים,
 בבית- תפקודם את התלמידים הערכת בלבד. 4%ל- 16%מ- כחלשים עצמם הרואים התלמידים

 אחוזים שבעה-עשר (.5 סעיף המחקר״, "מערך )ראה התלמידים״ ״קבוצת בקרב גם נבדקה הספר
 כ״טוב", תפקודם את הגדירו (55%) כמחצית מאוד״, כ״טוב בלימודים תפקודם את הגדירו מהעולים

טוב". כל-כך כ״לא (4%) ומיעוטם כ״בינוני" (24%) רבע

 מהעולים. יותר מעט כחיובי בלימודים תפקוד□ את הגדירו הוותיקים הישראלי□ התלמידים
כ״טוב". 51%ו- מאוד" כ״טוב תפקודם את הגדירו 27% לדוגמה,

בלימודים קשיים
 יותר או אחד לימוד במקצוע מתקשים הם כי מדווחים (75%) העולים הנוער בני של הגדול רוב□
 הם מתקשים הם בהם הבולטים המקצועות בהתאמה(. 72% לעומת 77% מבנות, יותר מעט )בנים
 המקביל, הגילים בטווח ברחובות, יותר נמוך המתקשים שיעור וספרות. היסטוריה אנגלית, תנ״ך,
 העולים הנוער בני בין בארץ בוותק ההבדל את משקף זה שממצא ייתכן בלבד. 61% על ועומד
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 קשייה□ התלמידים, לדעת יותר. ותיקים האחרונים כאשר ברחובות, העולים נוער לבני בכרמיאל
 המתקשים, מבין גבוהה. ברמה הוא הנלמד החומר כי מהעובדה וכן שפה, מקשיי בעיקר נובעים

 ויותר. בארבעה מתקשים 6%ו- מקצועות, 3-2ב- מתקשים 53% בלבד, אחד במקצוע מתקשים 41%

 אחד במקצוע בתעודותיהם "נכשל" ציון קיבלו כי דיווחו (49%) מחצית בלימודים, המתקשים מבין
 בשני 12% בלבד, אחד במקצוע נכשלו כי דיווחו מהמתקשים אחוזים ותשעה עשרים לפחות.

 בגילים דומה הלימוד ממקצועות אחד בלפחות קשיים על הנוער בני דיווח בשלושה. 8%ו- מקצועות,
 כי דיווחו אשר הנוער בני שיעור להיעדרויות: קשור נמצא אולם הוותק, עם משתנה ואינו השונים,

 מלאים לימוד מימי הן הנעדרים נוער בני בקרב במיוחד גבוה לפחות אחד לימוד במקצוע נכשלו
 בתדירות מלאים לימוד מימי מהנעדרי□ אחוזים שישים (.4.5 סעיף )ראה ספציפיים משיעורים והן
 אף נעדרו שלא ממי בלבד 31% לעומת לפחות, אחד לימוד במקצוע נכשלו ויותר בחודש פעם של

 נכשלו ויותר, בחודש פעם גבוהה, בתדירות ספציפיים משיעורים מהנעדרים (51%) מחצית פעם.
שיעור. מאף נעדרו שלא הנוער מבני 33% לעומת לפחות, אחד לימוד במקצוע

 תלמידים בקרב מבית-הספר. כללית אי-שביעות-רצון לבין בלימודי□ קשיים בין ברור קשר יש
 תלמידים בקרב 17% לעומת מבית-הספר שבעי-רצון אינם 9% רק כלל, בלימודים מתקשים שאינם

 נכשלים בקרב ואילו בתעודה, "נכשל" ציון בהם קיבלו לא אך מסוימים, במקצועות שמתקשים
שבעי-רצון. אינם (24%) כרבע לפחות, אחד במקצוע

 התלמידים כי עולה בכרמיאל ז׳-י׳ בכיתות התלמידים כל על שנמסרו המחנכים המורים מדיווחי
 אינם ולשון( )תנ״ך להם החדשים המקצועות לימודיהם. במהלך שונים לימוד בתחומי מתקשים
 שנים חמש לאחר גם בהם מתקשים העולים התלמידים כמחצית לקושי. מקור להיות מפסיקים

 כי עולה העולים התלמידים קבוצת על המורים של מהערכתם (.1995 ועמיתיה )הורוביץ בארץ
 ציינו הנקרא" ב״הבנת לדוגמה, שונים. בתחומים כיתתם לבני המתאימה מהרמה נמוכים הישגיהם

 "קצת 27% בה□ כיתתם, לבני המתאימה מהרמה נמוכה העולים התלמידים רמת כי מהמורים 44%
 ה□ אלה שתלמידים ציינו מהמורים 30% באנגלית, לרמה״. מתחת ״הרבה 17%ו- לרמה״ מתחת
 קשיים על מדווחים עצמם העולים התלמידים גם לרמה". מתחת "הרבה 7%ו- לרמה" מתחת "קצת

 יודע" שאני בדברים שוגה אני בכיתה קורא ש״כשאני ציינו מהעולים 42% לדוגמה, בלימודים.
 השיעור על וחושב בבית "כשאני ציינו מהעולים 33%ו- הוותיקים(, הישראלים בקרב 19% רק )לעומת

הוותיקים(. הישראלים בקרב 19% )לעומת זה״ בשיעור אצליח שלא חושב אני מחר, של

רב-משתני ניתוח י הלימוד במקצועות כישלון
 על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי בתעודה. נכשל ציון הוא בלימודים לקשיים המדדים אחד

 שימוש תוך רב-משתני ניתוח נערך בתעודה לפחות אחד נכשל ציון יקבלו הנוער שבני ההסתברות
הלוגיסטית. הרגרסיה במודל
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 הכלכלי מצבה את הא□ הערכת גיל, בארץ, ותק מין, - המשתנים של השפעת□ נבחנו זה במודל
 ההסתברות על - הורית/דו-הורית( )חד המשפחה ומבנה האם של השכלתה רמת המשפחה, של

בתעודה. נכשל ציון לקבל

בתעודה נכשל ציון לקבל ההסתברות ־ הלימוד"" במקצועות כישלון להסבר רב-משתב׳ ניתוח ממצא• :21 לוח
(1^1=461)

0(1(18 £3110 6 מקד□ תלויים בלתי משתנים

לבנות( )ביחס מין
1.20 .190 בנים

בארץ( שנתיים עד לוותק )ביחס בארץ ותק
1.42 .354 שני□ שלוש עד משנתיים
1.37 .321 שנים חמש עד שנים משלוש

(18-16ל- )ביחס ניל
1.39 .334 15-12

הצרכים( רוב לכיסוי המספיקה להכנסה )ביחס כלכלי מצב
1.20 .186 . מהצרכים( לחלק ומספיקה הצרכים, )לרוב מספיקה לא

לאקדמית( )ביחס א□ השכלת
2.16 *.771 אקדמית לא השכלה

לדו-הורית( )ביחס המשפחה מבנה
1.10 .096 חד-הורית

-.324 000813111
3.6% = 6הנראות יחס

הליניארית. ברגרסיה המוסברת השונות לאחוז במשמעותו מקביל הנראות יחס 6

.05 של ברמה מובהק המקדם *
 קיבל -1 (;65%) בתעודה נכשל ציון אף קיבל לא - ש־ס כך נבנה הלימוד״ במקצועות ״כישלון המשתנה **

(35%) לפחות אחד נכשל ציון

 בתעודה נכשל ציון לקבל יותר גבוהה הסתברות יש קבוצות לאילו ראשית, ללמוד אפשר 21 מלוח
 כלל מבין תלויים בלתי משתנים לאילו ושנית, וכו׳( חדשים או ותיקים בנות, או בנים )לדוגמה,
 בתעודה, נכשל ציון לקבל ההסתברות על מאחרים יותר חזקה השפעה יש במודל שנכללו המשתנים

.0(1(15 £3110ה- ערכי השוואת באמצעות וזאת,

 ותק לבעלי גם כך בתעודה; נכשל ציון לקבל יותר גבוהה הסתברות יש לבנים כי עולה מהנתונים
 המשפחה הכנסות כי דיווחו שאמהותיהם נוער לבני (,15-12) יותר הצעיר הגיל לקבוצת בארץ, גבוה
 וכן אקדמית השכלה אין שלאמהותיהם נוער לבני הבסיסיים, הצרכים רוב לכיסוי מספיקות אינן
חד-הוריות. ממשפחות נוער לבני



 ה□ יורד בסדר הבאי□ המשתנים שלושת כי עולה במודל שהתקבלו 0<1(18 £311ה-ס ערכי מהשוואת
 וותק גיל אם, השכלת בתעודה: נכשל ציון לקבל ההסתברות על מאחרים יותר חזקה השפעה בעלי

בארץ.

 יותר גבוהה הסתברות יש יותר הצעירה הגיל לקבוצת דווקא כי כך על המצביע הממצא מעניין
 ללמוד חייבים התלמידים הביניים בחטיבת כי בעובדה נעוץ זה לממצא ההסבר כי ייתכן להיכשל.

 הלימוד, במסלולי להתמקד באפשרותם יש העליונה בחטיבה ואילו המקצועות, קשת כל את
 אופי נושא הביניים לחטיבת היסודי מבית-הספר המעבר כי ייתכן ועוד, זאת לנטיותיהם. בהתאם

 גורמים מפי פעם לא נשמעה זו טענה וכר. הדרישות רמת המקצועות, טווח הרחבת בשל משבר, של
בכרמיאל. הנוער בני עם עובדים אשר שונים

 להיכשל יותר נמוכה הסתברות בארץ נמוך ותק בעלי נוער לבני דווקא כי הממצא ג□ מעניין.
 ללימודיה□ הראשונות בשנתיים העולים התלמידים זכאים לו שהסיוע ייתכן אולם, בלימודים,

בלימודים. להצלחתם תורמים בלימודי□ להם הניתנות השונות ההקלות וכן בארץ,

)באחוזים( נבחרים מאפיינים י9ל חות,9ל אחד לימוד ע1במקצ שנכשלו עולים טעו בני :22 לוח

סה״כ נבחרים מאפיינים

מי|
40 בנים
35 בנות

ותק
37 שנתיים עד
40 שנים שלוש עד שנתיים
38 שנים חמש עד שלוש

גיל
41 15-12

32 18-16

כלכלי מצב
40 חלק( או )רוב הוצאות לכיסוי מספיקה לא ההכנסה
33 ההוצאות כל או רוב לכיסוי מספיקה ההכנסה

אם השכלת
45 אקדמית לא
27 אקדמית

משפחה מבנה
37 חד-הורית
35 הורים שני
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 מאשר יותר גבוהה הסתברות יש מסוימות לקבוצות כי כאמור, עולה, הרב-משתני מהניתוח
 שהקבוצות מכך להסיק אין לעיל, 22 מלוח שעולה כפי אולם, הלימוד, במקצועות להיכשל לאחרות
 (41%) גבוה שיעור לדוגמה, דומה. בשיעור ולעתים בלימודים, בקושי הן אף נתקלות אינן האחרות

 18-16 בני העולים הנוער מבני מבוטל לא שיעור גם אולם בלימודים, נכשלו 15-12 בני הנוער מבני
 נמוך שנתיים( )עד הנמוך הוותק בעלי בקרב הנכשלים ששיעור אף ועוד, זאת נכשלו. (32%)

 עשויים הרב-משתני הניתוח ממצאי כלומר, (.37%) משליש ביותר מדובר עדיין לאחרים, בהשוואה
 אולם הנוער, בני של מסוימים במאפיינים או מסוימות בקבוצות מרוכז הקושי שלפיו רושם ליצור

נכשלים. של מבוטל לא שיעור יש האחרות הקבוצות בקרב שגם לעובדה לב לשים יש

 משמעות בלבד. 3.6% על ועומד נמוך, כן, אם זה, במודל (21 ללוח בהערה הסבר )ראה הנראות יחס
 שלא מי לבין בתעודה נכשל ציון שקיבלו הנוער בני בין ההבדלים רוב מקור כי היא זה ממצא
 כגון אחרים, למאפיינים כי וייתכן למודל; שהוכנסו הסוציו-דמוגרפיים במשתנים אינו זה ציון קיבלו

הלימוד. במקצועות הכישלון לתופעת יותר חזק קשר יש ועוד, לימודים דפוס אישיות, מאפייני

העברית בשפה קשיים
 הקושי להיות עשוי בבית-הספר בלימודים הנוער בני של בהשתלבותם המרכזיים הקשיים אחד

 מספיקה בעברית שליטתם הנוער, בני של להערכתם האם בחנו כך בשל העברית. בשפה בשליטה
 יודע הינך "האם השאלה על בחיוב ענו הנוער מבני אחוזים ושמונה שמונים זו. השתלבות לאפשר
 ענו אחוזים שמונים בשיעור"? אומרים שהמורים מה את להבין יכול שאתה כך עברית טוב מספיק
 להכין ליכולתם באשר בחיוב ענו 85%ו- בכיתה שאלות על ולענות להצביע ליכולתם באשר בחיוב,
בית. שיעורי

 בהתמודדות עיקרי כקושי העברית בשפה שליטה על הנוער בני דיווח בין סתירה מתגלה לכאורה,
 העברית בשפה שליטתם כי הנוער בני רוב של דיווחם ובין הספציפיים הלימוד מקצועות עם

 ולהכין ולענות להצביע בשיעור, הנאמר את להבין בית-ספריות: מטלות עם להתמודד להם מספיקה
בית. שיעורי

הסברים: כמה להיות עשויים לכך
 אחוזים עשרים בכרמיאל. הנוער בני מסך־כל 75% הם לפחות אחד במקצוע המתקשים כזכור, (1)

 עם בהתמודדות עיקרי כקושי בעברית קושי על דיווחו הנוער בני מסך־כל 15% שהם - מתוכם
 שדיווחו הנוער בני מסך־כל 12%-20% לאותם מאוד דומה זה אחוז ספציפיים. לימוד מקצועות

 הבית-ספריות המטלות עם טובה להתמודדות מספיקה אינה שזו כך בשפה, בשליטה קושי על
בית(. שיעורי והכנת בכיתה הצבעה בשיעורים, )השתתפות

 ספציפיים במקצועות קשיים על הנוער בני דיווחו אחת בשאלה שונה. השאלות של תוכנן (2)
בבית-הספר. הלימודים לכלל יותר רחבה בפרספקטיבה התייחסו אחרת ובשאלה
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 בעיקר ה□ דיווחם, פי על מתקשים, הנוער בני שבהם הספציפיים הלימוד מקצועות (3)
 הקושי ולכן העברית, בשפה טובה שליטה בהם שנדרשת היסטוריה, תנ״ך, ספרות, הומניסטיים:

יותר. לבלוט עשוי

(.23 )לוח בלימודים ולקושי בארץ ותק לבין העברית בשפה שליטה בין קשר יש כצפוי,

)באחוזים( לימוד במקצועות קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קש" :23 לוח

 במקצוע מתקשים
לפחות אחד לימוד בארץ הוותק

סה־ב לימודיות פעולות

לא כ!  שלוש
 שנים
ויותר

 שנתיים
 שלוש עד

שנים
 עד

שנתיים

94 85 96 89 60 88 בשיעור מורים להבין
על ולענות להצביע

91 77 94 76 43 80 בשיעור שאלות
95 82 93 84 65 85 בית שיעורי להכין

הבגרות בחינות
 לגשת בכוונתם אם נשאלו הם לבגרות. במסלול לומדים ומעלה י׳ כיתה מתלמידי 91% כאמור,
 ומיעוט לחלקן, ייגשו 26% לכולן, שייגשו ענו (66%) שני-שלישים י״ב. כיתה סוף עד הבגרות למבחני

 בחינות לכל ייגשו כי שענו התלמידים שיעור אחת. לבחינה לא אף ייגשו לא כי ענו (8%) קטן
 לאף ייגשו לא כי שענו התלמידים שיעור אולם ו-י״ב, י״א י', כיתות תלמידי בקרב דומה הבגרות

 י׳ בכיתות השיעור לעומת (,18%) י״ב כיתות תלמידי בקרב יותר גבוה הבגרות מבחינות אחת לא
(.4%) רי״א (6%)

 מהם אחוזים ואחד שלושים הבגרות. בבחינות כישלון מפני הנוער בני של חששם נבדק זאת, מלבד
 חלקן, את יעברו שלא חוששים 64% הבגרות, בחינות כל את יעברו שלא כלל חוששים אינם כי ענו

 במקצת גבוה הבגרות מבחינות חוששים שאינם הבנים אחוז כולן. לגבי חוששים (5% )רק ומיעוטם
בהתאמה(. 28%ו- 33%) הבנות משיעור

 ועומד הוותק עם עולה הבגרות בחינות כל את יעברו שלא כלל חוששים שאינם הנוער בני שיעור
 שנים, לשלוש שנתיים בין בארץ הנמצאים בקרב 26% שנתיים, עד בארץ הנמצאים בקרב 18% על
בארץ. שנים לחמש שלוש בין הנמצאים בקרב 35%ו-

רב-סשתנ׳ ניתוח - הבגרות לבחינות לגשת בוונה
 לחלקן לכולן, - אלה לבחינות ייגשו כי לבגרות במסלול הלומדים י׳-י״ב, בכיתה התלמידים הערכת

 וליכולתם בהווה, בלימודים מצב□ להערכת אמנם, סובייקטיבי מדד, היא - מהן אחת לא לאף או



 לגשת הנוער בני הסתברות על המשפיעים הגורמים את לבחון כדי בעתיד. הבחינות עם להתמודד
 הרגרסיה במודל שימוש תוך רב-משתני ניתוח נערך מהבחינות אחת לא לאף או לחלק רק

הלוגיסטית.

 הכלכלי מצבה את האם הערכת גיל, ותק, מין, - הבאים המשתנים של השפעתם נבחנו זה במודל
 הנוער בני הסתברות על הורים(, שני )חד-הורית, המשפחה ומבנה האם, השכלת רמת המשפחה, של

הבגרות. מבחינות אחת לאף או לחלק רק לגשת

 מבחינות אחת" ־לאף או לחלקן־ תן“ ייגשו כ׳ הנוער בני הערכת להסבר רב-משתנ׳ ניתוח ממצא• :24 לוח
(1ע=198) הבגרות"*

04(38 מ.311ס 6 מקדם תלויים בלתי משתנים

לבנות( )ביחס מין
1.022 0.22 בנים

שנים( חמש עד שלוש לוותק )ביחס באחן ותק
1.696 *.528 שנים שלוש עד משנתיים
1.517 *.417 שנים חמש עד שנים משלוש

(16 עד 15ל- )ביחס גיל
1.488 *.397 18-17

הצרכים( רוב לכיסוי המספיקה להכנסה )ביחס ,כלכל מצב
1.197 .180 מצרכים( לחלק ומספיקה הצרכים, )לרוב מספיקה לא

אקדמית( ללא )ביחס הא□ השכלת
1.288 .253 אקדמית

הורים( לשני )ביחס המשפחה מבנה
1.006 .0664 חד-הורית

-1.02 000513111
1.6% הנראות: יחס

0.05 של ברמה מובהק המקדם *
 מבחינות אחת לא לאף או לחלק ייגש -1 (;66%) הבגרות בחינות לכל ייגש - 0 התלת: המשתנה מבנה **

(34%) הבגרות

 מאשר יותר גבוהה הבגרות בחינות לכל ייגשו לא כי יעריכו שבנים ההסתברות כי עולה 24 מלוח
 שאמהותיהם למי יותר, המבוגר הגיל לקבוצת בארץ, נמוך ותק בעלי נוער בני לגבי גם כך הבנות;
 נוער ולבני אקדמית השכלה בעלות שאמהותיהם למי מספיקות, אינן המשפחה הכנסות כי דיווחו

חד-הוריות. ממשפחות



 הם יורד בסדר הבאים המשתנים שלושת כי עולה במודל שהתקבלו 0448 ג11£ה-ס ערכי מהשוואת
 בחינות לכל ייגשו לא כי להעריך הנוער בני הסתברות על מאחרים יותר חזקה השפעה בעלי

אם. והשכלת גיל ותק, הבגרות:

 בני של יותר הבוגרת הגיל קבוצת וכמו-כן, הבגרות, מבחינות יותר חוששים נמוך ותק בעלי נוער בני
 שאמהותיהם נוער לבני דווקא כי הממצא, מעניין הבחינות. למועד הקרבה שבשל ייתכן ,18-17

 שלהם ייתכן הבחינות. לכל ייגשו לא כי לדווח יותר גבוהה הסתברות יש אקדמית השכלה בעלות
 זהירה גישה מפגינים הם ולכן בבגרות, להצלחתם באשר מהם גבוהות ציפיות יש להוריהם אף או
יותר. הססנית או

 מאשר יותר גבוהה הסתברות יש מסוימות לקבוצות כי כאמור, עולה, הרב-משתני מהניתוח
 כפי אולם, לבגרות, במסלול לומדות שהן אף על הבגרות, בחינות לכל ייגשו לא כי להעריך לאחרות

 43% מבוטל: כך המעריכים שיעור האחרות הקבוצות שבקרב מכך להסיק אין ,25 מלוח שעולה
 בין בארץ השוהים הוותיקים, בקרב (30%) כשליש גם אולם שנתיים, עד בארץ השוהים הנוער מבני
 מרוכז הקושי שעל-פיה מצב תמונת ליצור עשויים הרגרסיה ממצאי כלומר, שנים. לחמש שלוש

 בקרב גם כי לעובדה לב לשים יש אולם הפרט, של מסוימים במאפיינים או מסוימות בקבוצות
הבחינות. לכל ייגשו לא כי המדווחים נוער, בני של מבוטל לא שיעור יש האחרות הקבוצות

)באחוזים( מהן אחת לאף או הבגרות מבחינות לחלקן ן7ר "גשו כ■ שדיווחו □ער בגי של נבחרים מאפיינים :25 לוח

סה״כ נבחרים מאפיינים

מיו
34 בנים
33 בנות

ותק
43 שנתיים עד
38 שנים שלוש עד שנתיים
30 שנים חמש עד שלוש

גיל
32 16-15
36 18-17

כלכלי מצב
32 הצרכים רוב לכיסוי מספיקה הכנסה
34 מהצרכים לחלק מספיקה או הצרכים לרוב מספיקה לא הכנסה

אם השכלת
30 אקדמית לא
33 אקדמית

משפתה מבנה
35 חד-הורי
31 דו-הורי
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 רוב מקור כי היא, זה ממצא משמעות בלבד. 1.6% על ועומד נמוך, כן אם זה במודל הנראות יחס
 הסוציו-דמוגרפיים במשתנים אינו שלא, אלה לבין הבחינות לכל שייגשו הנוער בני בין ההבדלים
 קשר יש ועוד, למידה דפוס אישיות, מאפייני כגון אחרים, למאפיינים כי וייתכן למודל, שהוכנסו

לתופעה. יותר חזק

מבית-הספר היעדרויות 4.5
 עשויות ההיעדרויות שכן לנשירה, סיכון על להצביע עשוי מבית-הספר היעדרויות בנושא מידע

 את להחמיר עלולות היעדרויות כמו-כן, לבית-הספר. הסתגלות ולאי לקושי ראשון כסימן להופיע
בלימודים. התלמיד של קשייו

 באמצעות נבדקה ספציפיים, ומשיעורים מלאים לימוד מימי מבית-הספר, ההיעדרויות תופעת
 נעדר/ה זמן כמה כל האחרונים, "בחודשים הבאה: השאלה על ואמהותיהם הנוער בני תשובות
 דמיון עולה (26 )לוח מהנתונים חולה?״ שהיה בגלל ולא שלמים ימים במשך מבית-הספר הנער/ה

 שבני דיווחו כאחד ומהאמהות מהתלמידים שני-שלישים הנוער. ובני האמהות תשובות בין רב
האחרונים. בחודשים אחת פעם לא אף מבית-הספר נעדרו לא הנוער

)באחוזים( סין לפי נוער ובני אמהות דיווח לפי מלימודים היעדרויות תדירות :26 לוח

נוער בני אמהות

הבנותהיעדרויות הבנים סה״כ
 אמהות
הבנות

 אמהות
הבנים סה״כ

100 100 100 100 100 100 סה״ב
1 1 1 0 0 0 יום כל כמעט
7 10 9 3 4 4 בחודש מפעם יותר

12 13 12 12 17 15 בשנה פעמים כמה
.13 11 12 15 13 14 פעם אף כמעט
67 65 66 70 66 67 פעם אף

 כמעט נעדרו הם כי דיווחו נוער( בני 5) אחד אחוז קרובות: לעתים נעדרים הנוער מבני אחוזים עשרה
 מספר על לעמוד אפשרות אין זו שאלה באמצעות כי אם בחודש, מפעם יותר נעדרו 9%ו- יום, כל

המדויק. הפעמים

 עייפות או שעמום חשק", "חוסר הן: הנוער בני דיווח לפי מבית-הספר, להיעדרות השכיחות הסיבות
(.16%) אחר לאדם עזרה או בבית ועזרה (64%)

 ציינו מהן 56% מבית-הספר; להיעדרות סיבות על דומה תמונה מצטיירת האמהות מתשובות גם
המשפחה. מבני לאחד עזרה או בבית עזרה ציינו 24%ו- ועייפות, שעמום חשק, חוסר הסיבות את

1;

• 1■ 1
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)באחוזים( מין לפי הנוער בני דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תדירות :27 לוח

בנות בנים סה״כ היעדרויות

100 100 100 סה״כ
1 2 2 יום כל כמעט
8 14 11 בחודש מפעם יותר
9 13 11 בשנה פעמים כמה

13 11 12 פעם אף כמעט
69 60 64 פעם אף

 תמיד אין שלהורים הנחה מתוך ספציפיים, משיעורים היעדרותם תכיפות על נשאלו הנוער בני רק
 שלמים לימודים מימי היעדרויות על לדיווח מאוד דומה אלו היעדרויות על הדיווח כך. על מידע

 "אף כי המדווחים הנוער בני אחוז וכן תכופות, היעדרויות על המדווחים הנוער בני אחוז מבחינת
 בני מדיווח שעולה כפי מהשיעורים, להיעדרות הבולטת הסיבה (.64%)כ- משיעורים נעדרו לא פעם"
.81%כ- דיווחו עליה מתחשק"( ולא )"נמאס, ועייפות שעמום היא הנוער

 בני של מעמדם לפי ותק, לפי הבדלים נמצאו לא ומהשיעורים מבית-הספר ההיעדרויות בנושא
בפנימייה. ומגורים לימודים ולפי וכו׳(, בינוני חלש, )תלמיד בכיתה הנוער

 ובין לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים אין שלמים לימים הספר מבית היעדרויות לגבי כמו-כן,
 שבנים נמצא (,27 מלוח שעולה )כפי ספציפיים משיעורים היעדרויות לגבי אולם, שונות. גיל קבוצות

 אחוז לדוגמה, הגיל. עם עולה מהשיעורים ההיעדרויות אחוז כמו-כן, מבנות. יותר להיעדר נוטים
 מגיע הוא 17 בני בקרב ואילו בלבד, 1% הוא 12 בני בקרב בחודש מפעם יותר משיעורים הנעדרים

.19%ל- יורד שוב הוא 18 ובגיל ,21% עד

 הן כי מעלה מלאים, לימוד מימי ו/או משיעורים היעדרות כלומר, ביחד, התופעות שתי בדיקת
 רק נעדרים 8% מלאים, לימודים מימי רק נעדרים הנוער מבני 5% הנוער: מבני 17% בקרב נפוצות

 הממצאים שבהצגת לציין יש אולם, משיעורים. וגם מלאים לימוד מימי גם נעדרים 4%ו- משיעורים
 משקפים אינם שהנתונים דעה הובעה בכרמיאל, השירותים במערכת שונים גורמים בפני זה בנושא

 והמחנכים סדיר( ביקור )קציני הקב״סים של לדעתם - שהיא ההיעדרויות; תופעת היקף מלוא את
 ההיעדרויות על השאלות הועברו במחקר, הכלולים נוספים, ביישובים זאת, לאור למדי. רווחת -

יותר. אמינות לתשובות הסיכוי את להעלות כדי עצמי למילוי לשאלון

 נמוכה, בתדירות הנעדרים הנוער בני מקבוצת יותר מתקשים גבוהה בתדירות הנעדרים הנוער בני
 יותר מתקשים הם יותר, נמוכה העברית בשפה שליטתם רמת לדוגמה, ממדים. בכמה וזאת

 לא כי מדווחים מהם יותר גבוה שיעור וכן בכיתתם, יותר כחלשים עצמם מעריכים הם בלימודים,
אחת. בגרות בחינת לא לאף ייגשו
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 הנוער בני עצמי. למילוי 8 7אכנבך שאלון באמצעות גם נאסף מבית-הספר היעדרויות על המידע
 התבקשו והאמהות לבית-הספר", בא לא או משיעורים בורח "אני למשפט, להתייחס התבקשו

 דיווחי נכונים. אלו משפטים מידה באיזו ולציין מבית-הספר", ומשתמט נעדר "הבן לטענה להגיב
הבא. בלוח מוצגים הנוער ובני האמהות

התנהגות. ובעיות רגשיות בעיות לאתר המיועד עצמי למילוי שאלון הוא אכנבך שאלון 7

 האחרון" ל״חודש רק ברחובות ואילו האחרונים" ב״חודשים להיעדרויות מתייחסת בכרמיאל השאלה 8
עצמי. למילוי בשאלון וברחובות פנים־אל-פנים בשאלון בכרמיאל שונה; מיקומה וכן

)באחוזים( עצמי( למילוי )בשאלון הנוער ובני האמהות דיווח לפי מבית-הספר, ההיעדרויות :28 לוח

נוער בני אמהות

או משיעורים בורח "אני ומשתמט נעדר "הבן
הספר" לבית בא לא מבית-הספר"

אמהות אמהות
בנות בנים הבנות הבנים תשובות

100 100 100 100 סה״כ
92 81 85 92 נכון לא

5 17 8 5 מה במידת או לפעמים נכון
3 2 ר 3 קרובות לעתים או מאוד נכון

 תופעת של דומה היקף על מצביעים אכנבך שאלון וממצאי פנים־אל-פנים הריאיון ממצאי
 הנוער מבני 41 % רק שם ברחובות מהנתונים מצטיירת במעט שונה תמונה מבית-הספר.. ההיעדרויות

 64% לעומת מחלה, בגלל שלא מבית-הספר, אחת פעם לא אף נעדרו לא האחרון בחודש כי דיווחו

*בכרמיאל.

 לעומת כ״בסדר" בבית-הספר העולים התלמידים של הביקור דפוסי את העריכו (76%) המורים רוב
 של הביקור דפוסי את העריכו (7%) מיעוטם רק ״בסדר״. 32%ו- גמור״ ״בסדר 44% בהם כיתתם, בני

בסדר". כ״לא בבית-הספר זו קבוצה

וציוד ספרים ליסוד: בחוסר׳ מחסור 4.6
 ללימודים. ציוד לקנות יתקשו שהתלמידים ייתכן מהמשפחות, חלק של הכלכליים קשייהן עקב

 בכסף. מחסור בגלל - לו זקוקים שהם ציוד או ספרים להם חסרים לא כי ציינו (87%) המכריע רובם
כזה. מחסור על דיווחו - 13% - מבוטל לא מיעוט אף־על-פי-כן,

 כתיבה, מכשירי על דיווחו 9% לימוד, ספרי להם שחסרים ענו 88% ציוד, להם שחסר שענו מי מבין
ועוד. אנציקלופדיה מחשב, כגון אחר, ציוד ציינו (3%) והשאר

38



 בקרב 22%מ־ בארץ בוותק העלייה עם יורד לימוד בחומרי מחסור על המדווחים הנוער בני שיעור
שנים. לחמש שלוש בין השוהים בקרב בלבד 10%ל- שנתיים, עד בארץ השוהים הנוער בני

 לעומת 21% על עומד והוא חד-הוריות ממשפחות נוער בני בקרב יותר נפוץ בציוד המחסור כצפוי,
 בהשוואה מובטלים ההורים שבהן ממשפחות הנוער בני בקרב וכן הורים, זוג שבהן במשפחות 12%

שבהן חד-הוריות ממשפחות נוער בני בקרב בהתאמה(. 11 ו-% 22%) עובדים ההורים בהן למשפחות נ
 דפוסים .35% על ועומד בציוד מחסור על המדווחים שיעור במיוחד גבוה עובד, אינו המשפחה ראש
 את למקד הצורך, את ואף האפשרות, את ומעלים התופעה של הכלכלי הבסיס את מבליטים אלו

סיכון. בקבוצות זה בנושא הסיוע מתן 1

בבתי-הספר עולי□ נוער לבני הסיוע 4.7
של אי-קיומו או קיומו ממדים: כמה כוללת בבתי-ספר הניתן הסיוע לנושא במחקר ההתייחסות נ
את ממלא אכן שהסיוע והמידה זה, בסיוע הנעזרים הנוער בני אחוז השונים; בבתי-הספר סיוע ;

 רוצים היו אך סיוע מקבלים שאינם תלמידים יש והאם נוסף לסיוע רצון יש האם לדוגמה, הצרכים.
לקבלו. הרצון למרות לסיוע לאי-פנייה שונות סיבות על מצביעים המחקר ממצאי בנוסף, לקבלו.

במגוון והדרכה ייעוץ - האחד סוגים: לשני מתחלק והאמהות הנוער בני נשאלו שעליו הסיוע ;
במקצועות קונקרטית עזרה - והאחר ועוד, אישיים נושאים בלימודים, הנוער בני מצב כולל תחומים, -

מתקשים. הנוער בני שבהם הלימוד

לעולים לעזור כדי מיוחדים הסדרים מונהגים שבבית-ספרם ציינו (88%) הנוער בני של המכריע רובם ■
נמוך, יחסית הוא בית-הספר בסגל כלשהו מגורם סיוע לקבלת פנו שאכן מי אחוז אולם בקליטתם.

.51% על ועומד 1

)באחוזים( תפניות תדירות ולפי תפקיד לפי בית-הספר, מסגל "עוץ או הדרכה קבלת :29 לוח

הפניות תדירות

 בני שיעור
 הנוער

**הפונים סה״כ בית-הספר בסגל תפקיד

 יותר
 . מפעם
בשבוע

 פעם
בשבוע

 מספר
 פעמים
בשנה

 או פעם
 פעמיים

בשנה

3 13 42 42 30 100 מחנך
3 7 46 44 12 100 אחר מורה
0 7 25 68 5 100 מנהל
1 6 23 70 31 100 סוציאלי עובד פסיכולוג, יועץ,

14 27 23 36 4 100 *אחר

 בית- אחות למורה, עוזר שכבה, רכז בעולים, מטפלת קליטה, רכז מדריך, נכללים ה״אחר" בקטגוריית *
ספר.

בנפרד. בית־הספר בסגל תפקיד בעל כל על נשאלו הנוער בני **
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 ייעוץ או הדרכה לקבלת העולים הנוער בני פנו שאליהם השונים התפקידים בעלי מוצגים 29 בלוח
 או בבית-הספר לפסיכולוג או ליועץ בעיקר לפנות נוטים הנוער בני פנייתם. תדירות מוצגת וכמו-כן
הלימודים. שנת במשך מספר מפעמים יותר לא אליו פנו כלל ובדרך הכיתה, למחנך

 בחירת בלימודים, )מצב לימודים בעיקר: היו בית-הספר לסגל בפנייתם הנוער בני של השיחה נושאי
 חברתי מצב ;82% - אלטרנטיבית( לימודים מסגרת בחירת אחרת, לכיתה העברה מגמה, או מסלול

 יכלו הנוער )בני 11% - במשפחה והמצב ;11% - משמעת בעיות ;18% - העולים( כלפי ותיקים )יחס
(.100%ב- מסתכמים האחוזים אין ולכן אחד, מנושא יותר לציין

 בארץ, הוותק עם ניכרת בצורה יורד העברית בשפה קשייהם בנושא לייעוץ הפונים אחוז כצפוי,
 אולם שנים. משלוש למעלה של ותק בעלי בקרב בלבד 4%ל- שנתיים עד של ותק בעלי בקרב 27%מ-

 ומשפחתיות אישיות בעיות משמעת, בעיות בלימודים, מצב - אחרים לנושאים שביחס לציין חשוב
 מצד לעולים )יחס החברתי המצב ובנושא הוותק, עם משתנה לא הפונים אחוז המורים, ויחס

 למעלה הנמצאים בקרב 20%ל- שנתיים עד נמצאים בקרב 14%מ- עולה אפילו - ותיקים( תלמידים
ובהכוונה. בייעוץ צורך יש עדיין בארץ, יחסית רב זמן לאחר גם כלומר, שנים. משלוש

 מתקשים תלמידים בקרב הפונים אחוז בלימודים, ומצב העברית בשפה קשיים כגון לנושאים, ביחס
 נושאים לגבי אבל מתקשים. שאינם התלמידים לעומת גבוה יותר לפחות אחד לימוד במקצוע
לא-מתקשים. לבין בלימודים מתקשים בין משמעותיים הבדלים אין אחרים

 מבית- המרוצים תלמידים בקרב יותר גבוה בלימודים המצב בנושא בית-הספר לצוות הפונים אחוז
 האחרים הנושאים לרוב ביחס אולם, לא-מרוצים. בקרב 72% לעומת 89% - כללי באופן הספר
 אחוז הפוכה: מגמה קיימת משמעת(, ובעיות ומשפחתיות אישיות בעיות חברתי, מצב שפה, )קשיי

מבית-הספר. מרוצים שאינם תלמידים בקרב יותר גבוה ייעוץ מקבלי

 בית- סגל עם עליהם לשוחח מעוניינים היו שהם נושאים יש אם לציין התבקשו אף הנוער בני כל
 לימודיים בעיקר הם דיווחו שעליהם הנושאים בחיוב. ענו 14% לכך; בקשר לסגל פנו טרם אך הספר
 כלפי ותיקים )יחס חברתי מצב ,46% - אלטרנטיבית( לימודים מסגרת בחירת בלימודים, )מצב

.12% - הוראה( ורמת )יחס המורים כלפי וטענות ,28% - העולים(

 שלוש ציינו הם אלו. נושאים על בית-הספר סגל עם לשוחח פנו לא כן, אם מדוע, נשאלו הנוער בני
 "התביישתי", או העזתי" "לא (21%) השנייה יעזור״, לא ״זה (40%) הראשונה עיקריות: סיבות

לפנות". אם החלטתי לא "עדיין או זמן" לי היה "לא כי (21%) והשלישית

 הנושא ילדיהן. לגבי והכוונה לייעוץ בית-ספר לצוות פנו (68%) האמהות משני-שלישים למעלה
(.90%) בלימודים ילדיהן של מצבם הוא האמהות שוחחו עליו העיקרי
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 אך בית-הספר, סגל עם לשוחח מעוניינות היו הנוער בני של מאמהותיהם אחוזי□ ושלושה עשרים
 לא אחד שאף שחשו ומפני (29%) עברית יודעות שאינן מפני סיבות: משתי בעיקר זאת, עשו טרם
ועוד. לפנות למי יודעות אינן זמן, חוסר כגון אחרות, מסיבות וכן, (;20%) להן לעזור יכול

הלימח־ ןצועות7במ עזרה
 אחד במקצוע נכשלו שהם ציינו בלימודים קשיים על שדיווחו הנוער מבני (49%) כמחצית כזכור,

 בקבוצות עזר שיעורי הן: ביותר הנפוצות הדרכים מגוונות. מתקשים לתלמידים העזרה דרכי לפחות.
 בקרב (.15%) ביחידות עזר שיעורי וכן (,30%) השיעור לשעות מעבר בית-הספר ממורה הסבר (,43%)

 מעונייני□ היו (77%) מאוד גבוה אחוז עזרה, מקבלי□ שאינם יותר או אחד במקצוע שמתקשה מי
נוספת. עזרה לקבל מעוניינים כמחצית□ עזרה, שמקבלים מי בקרב ואפילו עזרה, לקבל

□(,)באחוז הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על המועדפת הדון :30 לוח
*המעוניינים אחוז הסיוע קבלת דרך

9 בית-הספר מורה של הסברים
83 בקבוצות עזר שיעורי

9 ביחידות עזר שיעורי
17 ברוסית כתוב לימודים חומר
11 הרוסית בשפה המקצוע לימודי
11 אחר תלמיד בעזרת לימוד

1 **אחר

.100ב- מסתכמים האחוזים אין ולכן עזרה, לקבלת אחת מדרך יותר לציין היה ניתן *
 לחזור קלה, בעברית מומחה עם לימוד יותר, קלה בתכנית לימודים עזר, ספרי נכללו: ה״אחר" בקטגוריית **

לאולפן.

 אילו נשאלו האמהות גם בקבוצות. עזר שיעורי היא הנוער בני רוב על המועדפת העזרה קבלת דרך
 ביחידות עזר שיעורי האחד, שניים, בלטו מתשובתן יקבלו. הנוער שבני מעדיפות היו הן סיוע סוגי

(.78%) בבית-הספר מורה של הסברים והאחר, בכך(, מעוניינות היו מהאמהות 84%)

 44% מסופקים: בלתי צרכים זה בנושא התגלו העולים, לתלמידי□ הניתנים העזרה סוגי מגוון אף על
 מקצועות בארבעה המתקשים מבין 33%ו- מקצועות בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים

 הנכשלים מבין (28%) מרבע למעלה בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר,
בלימודים. עזרה מקבלים לא הם גם מקצועות, בשלושה

בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון
 בשביעות-הרצון ג□ ביטוי מקבלי□ בבתי-הספר הניתן הסיוע בתחום מסופקים הלא הצרכים
 וכמחציתן לבתן לבנן־או מגיש שבית-הספר מהסיוע מרוצות האמהות מחצית זה. בתחום הכללית

 שיעור כצפוי, מרוצות". אינן "כלל מהאמהות (24%) ניכר שאחוז לציין אף יש מכך. מרוצות אינן
 37%כ- על ועומד בלימודים, מתקשים שילדיהן מי בקרב יותר נמוך האמהות של שביעות-רצונן

 דומה בבית-הספר מהסיוע האמהות של שביעות־רצונן קשיים. אין שלילדן מי בקרב 67%כ- לעומת
בארץ. שונה ותק בעלות אמהות בקרב
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)באחוזים(
בלימודים מתקשים ושאינם מתקשים לתלמידים אמהות בקרב בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון :31 לוח

 לילד אמהות
מתקשה שאינו מתקשה לילד אמהות אמהות סה־כ שביעות-רצוו מידת

100 100 100 סה״כ
5 2 3 מאוד מרוצה

62 35 43 מרוצה די
20 34 30 מרוצה כל-כך לא
13 29 24 מרוצה לא כלל

מבית-רזספר הנשירה תופעת 4.8
 בתוך מיוחדת סיכון קבוצת הם לשעבר מברית-המועצות עולים נוער שבני לכך העדויות מתרבות

 מלימודים. הנשירה תופעת מבחינת בעיקר לשעבר, מברית-המועצות העולים אוכלוסיית כלל
 תופעת ממדי את ולבחון שלמה, אוכלוסייה על מידע לאסוף איפשר בכרמיאל שנערך המיפקד
זה. בתהליך סיכון שלבי ולזהות הנושרים פרופיל את לשרטט הנשירה,

 לימודיו את סיים שלא ,18-12 הגילים בטווח נער/ה הוא: זה במחקר ההגדרה פי על ״נושר"
 שלומד מי או כלשהי; לימודים במסגרת לומד ואינו בארץ או לשעבר בברית-המועצות התיכוניים
 והתנסות מקצועיים לימודים והמשלבות העבודה משרד בחסות רובן חלופיות, לימודים במסגרות
 הלשכה על המקובלת לזו דומה זו הגדרה וכו׳. הילה פרויקט לחניכות, בתי-ספר לדוגמה בעבודה,

 נפרד ניתוח יערך בהמשך בלשכה. המקובל ,17-14 הגילאים, טווח מלבד לסטטיסטיקה המרכזית
 המרכזית )הלשכה הלמ״ס על-ידי המתפרסמים לנתונים השוואה שיאפשר ,17-14 לגילאי

לסטטיסטיקה(.

הנושרים תכונות
 זו אוכלוסייה שבקרב לצפות היה אפשר בכרמיאל, הנוער בני הורי של השכלתם רמת לאור

 זהו לכאורה, נושרים. הם (31) הנוער מבני 5% רק ואכן הנשירה, תופעת למינימום עד תצטמצם
 העולה. הנוער מבין ספציפית קבוצה בקרב מאוד מרוכזת שהתופעה מורים הנתונים אך נמוך, שיעור
 מגיע הנשירה אחוז 17 בגיל הבנים כלל ובקרב אחת( בת )מלבד בנים הם הנושרים כל כמעט

.35%ל-

 בסיכוי הקשורים עולים, נוער בני של שונים מאפיינים לזהות וכדי התופעה את יותר טוב להבין כדי
 כמה פי על הנושרים של תכונותיהם על לעמוד ניסיון נעשה מבית-הספר, לנשירה יותר גדול

 שבה האחרונה הכיתה הנשירה, לבין לארץ העלייה בין התקופה משך בארץ, ותק גיל, משתנים:
(.32 )לוח המוצא ורפובליקת הנושר למד

 המעבר חל אלו בכיתות כלל ובדרך במיוחד, בולטת ו-י׳ ט׳ בכיתות הנשירה כי עולה 32 מלוח
 החל העלייה, למועד יחסית הנשירה, בעיתוי רבה שונות יש האלטרנטיביות. החינוך למסגרות

ברור. דפוס זה בנושא ואין ויותר, שנים ארבע ועד העלייה לאחר מחודשיים
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(1\1=31) מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :32 לוח

 רפובליקת
מוצא

 למד שבה אחרונה כיתה
החינוך( משרד )בפיקוח

 בין חודשים מס׳
לנשירה העלייה

 תאריך
נשירה

 תאריך
עלייה

 בעת גיל
הריאיון

 בעת גיל
העלייה

אחת( ובת בנים 13 א,=14) אלטרנטיבות לימוד במטנרות שלומדים נוער בני

אזרביג׳אן ו׳ 11 07.91 08.90 14 11

רוסיה ט׳ 37 07.93 .06.90 15 12

אוקראינה ז׳ 12 06.92 06.91 15 12

בילורוסיה ט׳ 30 06.93 12.90 15 12

אזרביג׳אן ט' 31 06.93 11.90 15 12

אוקראינה ט׳ 22 07.92 09.90 16 13

אוקראינה ח 13 06.93 05.92 15 13

מולדביה ט׳ 27 07.92 04.90 17 13

אוקראינה ט׳ 7 07.92 12.91 17 14

רוסיה ט' 12 06.93 06.92 15 14

אוקראינה ר׳ 20 06.93 10.91 16 14

גרוזיה ח 18 06.93 12.91 17 14

אוקראינה * ★ ★ 10.93 15 15

רוסיה ★ * ★ 08.93 16 )בת( 16

בנים( כולם א,=17) כלל לומדים שאינם נוער בני
אוקראינה ט׳ 25 01.92 12.89 16 12

אוקראינה ט׳ 38 06.92 05.89 17 12

רוסיה י״א 44 12.93 04.90 16 12

אוקראינה י״א 35 06.93 08.90 17 13

בילורוסיה י׳ 21 05.92 08.90 17 13

מולדביה י״א 39 06.93 04.90 17 13

אוקראינה ר׳ 37 07.92 07.89 17 13

אוקראינה י״א 28 12.93 08.91 17 14

גרוזיה י׳ 2 06.91 04.91 17 14

מולדביה י״ב 27 03.93 12.90 17 14

אוקראינה י״א 24 06.93 06.91 17 14

מולדביה י״א 33 07.93 10.90 17 14

בילורוסיה ט' 4 07.92 03.92 17 15

בילורוסיה בארץ למד לא 02.92 17 15

רוסיה י׳ 14 01.94 11.92 17 16

לטביה בארץ למד לא 07.92 17 16

אוקראינה י״א 14 12.93 10.92 17 16

אלטרנטיבית לימודים במסגרת רק למדו *
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*

 נשירה משקף הוא אך בלבד, 5% על עומד בכרמיאל הנוער בני כל מקרב הנשירה שיעור כאמור,
 כמו-כן, ובנות. בנים בקרב ובנפרד שנתון, לכל הנשירה שיעורי גם נבדקו .18-12 הגילים טווח בכל

 מתייחסים שאליו הגילים טווח הוא שכזכור ,17-14 הגילים לטווח מתייחסים להלן שיוצגו הנתונים
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה נתוני

(14=356) )באחוזים( גיל לפי תנועו, בנ■ בקרב ונשיות למידת דפוס■ :33 לוח

שיעורי
 בבתי־הספר למידה

 החינוך משרד שבפיקוח
 האוכלוסייה כלל בקרב

בישראל היהודית

 לא
 לומדים

כלל

 לומדים
 בבתי־ספר

 שאינם
 בפיקוח

החינוך משרד

 לומדים
 בבתי־ספר
 שבפיקוח

החינוך משרד סהיב גיל

*94.4 5 3 92 100 17-14 סה״כ
299.8 0 1 99 100 14
297.8 0 6 94 100 15
293.0 2 2 96 100 16
286.6 18 4 78 100 17

י לשנים מתייחסים )הנתונים 1995,46 לישראל, סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה המקור: 1
1993/94.)

י (.1993/4 לשנים מתייחסים )הנתונים 1995 בישראל, ילדים שנתון המקור: 2

)באחוזים( גיל לפי הבנים, בקוב ונשיות למידה מאפייני :34 לוח
בבתי-ספר למידה שיעורי לומדים לומדים

החינוך משרד שבפיקוח לא בבתי־ספר בבתי-ספר
האוכלוסייה כלל בקרב לומדים בפיקוח שאינם שבפיקוח

בישראל היהודית כלל החינוך משרד החינוך משרד סוז־כ גיל

190.9 9 7 84 100 17-14 כ“סה
- 0 3 97 100 14
- 0 11 89 100 15
- 5 5 90 100 16
- 29 6 65 100 17

 לשנים מתייחסים )הנתונים 1995 ,46 לישראל, סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה המקור: 1
1993/94.)

 משיעורי גבוהים 17-14 בגילים בכרמיאל העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה, 33 מלוח
 גבוהים בכרמיאל, בהתאמה. 5.6% מול 8% על ועומדים היהודית האוכלוסייה כלל בקרב הנשירה
 מלימודים נשרו זה בגיל הנוער מבני 22% ;17 בני של הגיל קבוצת בקרב הנשירה שיעורי במיוחד

 בבתי-ספר לומדים 4%ו- כלל, לומדים אינם 18% ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח שבבתי-ספר
 ממדי את מגבירה בנים הם הנושרים כל כמעט כי העובדה והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שאינם
 נובע, 17 בגיל הנושרים ריכוז נושרים. מהם 35% - 17 בגיל הבנים קבוצת בקרב הנשירה תופעת
 הצעירים בגילים שנשרו הנוער בני כל בה שנכללים מצטברת, קטגוריה שזוהי מהעובדה כמובן,

יותר.
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 נעדרו הנוער מבני 9% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות כאשרמחברים
 גבוה זה שיעור 17-16 הגילים בטווח מלימודים. 9נשרו או בחודש( ימים 9)כ- מאוד גבוהה בתדירות

.14%לכ- ומגיע יותר

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדי□ נוער לבני הכוונה נשירה במושג 9
כלל. לומדים

 אך גבוה שיעור כלומר, ,10% הוא 17-14 הגילים בטווח מלימודים הנשירה שיעור כי נמצא ברחובות
 לשעבר מברית-המועצות עולים בקרב בשדרות 1994ב- שנערך ממיפקד בכרמיאל. מהשיעור במקצת

 בולטים בכרמיאל, וכמו זה, ביישוב בהרבה גבוהים כלשהם מלימודים הנשירה שיעורי כי עולה
 לומדים אינם בשדרות העולים הנוער מבני אחוזים ושבעה ארבעים .17 בני נוער בני בקרב במיוחד

 על ועומדים הנשירה תופעת ממדי גבוהים יותר, הנמוכים הגילים בקרב גם אולם כלשהי. במסגרת
 נשירה שיעורי (.1995 ונועם )ליטוויק 16ה- בני בקרב 17%ו- 15ה- בני בקרב 12% ,14ה- בני בקרב 7%

 להיות עשויים הארציים, לשיעורים ביחס והן בכרמיאל שנמצאו לשיעורים ביחס הן אלה, גבוהים
 ברית-המועצות מעולי יחסית גבוה ששיעור לכך ובעיקר בשדרות, העולים אוכלוסיית להרכב קשורים
 הנשירה שיעורי בהם הקווקז, ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי הם שדרות תושבי לשעבר
(.1998 ונועם, אלנבוגן-פרנקוביץ )ראה במיוחד גבוהים

הנושרים של רקע מאפייני
 רקע מאפייני נבדקו לנשירה, יותר גבוה סיכון על או פגיעות על המרמזים הגורמים את לזהות כדי

 רפובליקות מבחינת מאלו אלו נבדלים אינם והנושרים הלומדים הנוער בני הנושרים. של שונים
 נמצאו זאת, לעומת ההורים. של הכללי התעסוקתי ומצבם החד-הוריות המשפחות שיעור המוצא,
 ומצבם מועסקים שבהם היד משלחי הוריהם, השכלת מבחינת והנושרים הלומדים בין הבדלים
 נמוך אחוז לעומת אקדמיים לימודים סיימו בכרמיאל העולים הנוער בני הורי כמחצית הכלכלי.

 סיימו הנושרים מהורי 70%כ- אלו, 20%ל- שבנוסף לציין יש זאת, עם הנושרים. מהורי (20%) יותר
 מטה כלפי מוביליות בבחינת היא הנשירה עבורם, שגם כך תיכוניים, או על-תיכוניים לימודים
 חופשי או אקדמי במקצוע מועסקת הנושרים מאמהות (6%) אחת שרק לציין יש ההשכלה. בתחום
 בלתי כפועלות מועסקות הנושרים מאמהות (22%) רבע כמעט הלומדים(. מאמהות 23% )לעומת

 מועסק אינו אחד אף הנושרים אבות בקרב הלומדים(. אמהות בקרב בלבד 6% )לעומת מקצועיות
הלומדים(. מאבות 18% )לעומת טכני או חופשי אקדמי, במקצוע

 שהורי עולה האמהות מדיווח דומים, והלומדים הנושרים הורי בקרב התעסוקה ששיעורי אף
 21% )ובתוכן הנושרים מאמהות אחוזים שלושה-עשר כלכליים. מקשיים יותר סובלים הנושרים

 צורכיהן את לכסות כלל מספיקות אינן שהכנסותיהן טענו כלל(, לומדים אינם שילדיהן מהאמהות
 המחקר מנתוני גם כך. דיווחו הלומדים הנוער לבני מאמהות 8% רק זאת, לעומת הבסיסיים.

 משלח-היד, האחד, מאפיינים: בשני וזאת הלומדים, לבין הנושרים בין הבדלים עולים ברחובות
 אקדמיים במקצועות מועסקים הלומדים מהורי יותר גבוה שיעור הכלכלי: המצב בהערכת והאחר,

 5% רק לעומת אלו במקצועות מועסקות ללומדים מהאמהות 37% לדוגמה, וחופשיים,
 אינן הכנסותיהן כי דיווחו ללומדים מהאמהות יותר נמוך שיעור הנושרים. של מאמהותיהם
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 במאפייני□ זאת לעומת בהתאמה(. 24%ו- 5%) הבסיסיים הצרכים הוצאות לכיסוי כלל מספיקות
 הנושרים בין דמיון יש הורים" ו״השכלת הורים( זוג או )חד-הורי משפחה" "מבנה מוצא", "רפובליקת
והלומדים.

לנשירה הסיבות
 שבעת למי רק זו שאלה הופנתה בכרמיאל לנשירת□. שהביאו הסיבות מהן נשאלו הנושרים
 לנושרים גם השאלה הופנתה ובאופקים ברמלה בנתניה, ברחובות, אולם כלל, למדו לא הריאיון

החינוך. משרד בפיקוח שאינן במסגרות הלומדים

 סיימו כי דיווחו ארבעה לעבוד; כדי הלימודים את עזבו כלל לומדים שאינם 17מה- נערים חמישה
 מבית- מרוצי□ היו לא שלושה ט׳(; כיתה לתלמידי )רלוונטי בבית-הספר ביותר הגבוהה הכיתה את

 את הפסיק בית-הספר כי דיווחו שניים אותם; עניינו לא שהלימודים משו□ עזבו שלושה הספר;
 ואחד שונים מגמה או מסלול יש שבו לבית-ספר לעבור כדי בית-הספר את עזבו שניים לימודיהם;

 לענות היה שאפשר משום נערים, 17ב- מסתכמים אינם )הנתונים בריאותו מצב בגלל לומד אינו
אחת(. מתשובה יותר על

בהווה הנושרים של עיסוקם
 במסגרות לומדים החינוך משרד בפיקוח מבתי-ספר מהנושרים (45%) נערים 14 כי עולה 35 מלוח

 היתר לומדים. ולא עובדים רק (29%) נערים תשעה עוד עובדים. ג□ מהם (13%) וארבעה חלופיות,
 במסגרת כלולים אינם העולים, הבנים כלל מתוך 3%ו- מהנושרים 26% שהם נערים( )שמונה

כלשהי. לימודית או תעסוקתית

)באחוזים( מלימודים הנושרים של העיקרי העיסוק :35 לוח
באחוזי□ במספרים עיקרי עיסוק

100 31 סה״כ
32 10 עובדים ולא אלטרנטיבית במסגרת לומדים
13 4 ועובדי□ אלטרנטיבית במסגרת לומדים
29 9 עובדים
13 4 עבודה מחפשים

3 1 בבית לומדים
3 1 חולים
7 2 בבית שוהים

הנושרים בקרב עירוני סיוע וקבלת פנאי פעילות
 של השתתפותם בשיעור התמקד הנושרים בקרב עירוני וסיוע פנאי פעילות בנושא שנאסף המידע

 הלומדים. בקרב אלה לשיעורים בהשוואה עירוני, בסיוע ושימוש שונות פנאי בפעילויות הנושרים
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 נעשה בכרמיאל כי לציין יש הנושרים. לגבי במיוחד חשובות להיות עשויות פורמליות בלתי מסגרות
 מאורגנות הן פנאי, בפעילות ההשתתפות שיעור כי עולה, 36 מלוח זה. תחום לפיתוח מיוחד מאמץ

 כצפוי, בהם, פרטיים, לשיעורים פרט הלומדים, בקרב מאשר הנושרים בקרב יותר גבוה כלליות, והן
 נושרים בקרב דומים העירוני הסיוע בנושא הממצאים זאת, לעומת יותר. משתתפים הלומדים
 עם נפגשו הם שחלפה הלימודים בשנת כי דיווחו הלומדים בקרב 9%ו- מהנושרים 13% ולומדים:

 18% דיווחו הלומדים בקרב והן הנושרים בקרב הן וכר(. פסיכולוג סוציאלי, )עובד עירוני סיוע מקור
וכר(. סוציאלי עובד )פסיכולוג, עירוני סיוע לקבל מעוניינים הם כי

□(,)באחוז והלומד׳□ הנושאים בקוב פנאי בפעילות השתתפות :36 לוח

הלומדים הנושרים פעילות

כללית פנאי פעילות
44 80 דיסקו או ריקודים מסיבות
69 87 בעיר" "להסתובב
12 3 וכר באמנות במוזיקה, פרטיים שיעורים

מאורגנת פנאי פעילות
9 13 נוער תנועת

20 20 במתנ״ס חוג
11 37 עולים מועדון

בצה״ל השירות .5
 הישראלית. בחברה העולים של לשילובם האמצעים כאחד נתפס בצה״ל השירות קרובות לעתים
 רמת את אחרת, או זו במידה משקפות, הפוטנציאליים המתגייסים של שעמדותיהם ייתכן

 ומעלה. 16 מגיל נוער לבני הופנו בצבא השירות בנושא השאלות הקולטת. החברה עם הזדהותם
 13%כ- לצבא, להתגייס מתכוונים הם לימודיהם בסיום כי דיווחו (77%)כ- מהם כשלושה-רבעים

 (8%)כ- והשאר להתגייס, מכן לאחר ורק ללמוד להמשיך מעוניינים 2%כ- להתגייס, מתכוונים אינם
 ללמוד להמשיך שמתכוונים הנוער בני שיעור זאת, לעומת ברחובות, זו. בסוגייה מתלבטים עדיין
בכרמיאל. בלבד 2%ל- בהשוואה 24%כ- על ועומד בהרבה גבוה להתגייס, אחר-כך ורק

 ושל להתגייס שמתכוונים העולים הנוער בני של מאפייניהם את לבדוק מאפשרים המחקר נתוני
 לעומת וגיל. בארץ ותק לפי הנוער בני קבוצות שתי בין הבדל אין להתגייס. מתכוונים שאינם אלו

 לצבא, להתגייס בכוונתם אין כי דיווחו מהבנים 7%כ- לבנות: בנים בין הבדל יש כצפוי, זאת,
מהבנות. 20%כ- לעומת

 יחסית מעטים נוער בני כי עולה, 37 מלוח הצבאי. מהשירות חששותיהם על גם נשאלו הנוער בני
 ממחציתם למעלה בצה״ל. מהשירות (9%) רבה״ ״במידה או (3%) מאוד״ רבה ״במידה חוששים

 מעט חוששות הבנות זה. משירות (27%) חוששים אינם כלל או (26%) מועטה במידה חוששים (53%)
 )גם בכרמיאל העולים הנוער בני שבקרב לציין יש זאת עם הבנים. לעומת הצבאי מהשירות יותר
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 בקרב הסקר ממצאי עם בהשוואה בהרבה נמוכה הצבאי מהשירות החשש מידת בנות( גם בנים,
 גילו בכרמיאל העולות מהבנות 15%ו- העולים מהבנים 9% רק הארץ. ברחבי י״א כיתות תלמידי
 לשליש וקרוב מהבנים כרבע לעומת הצבאי, השירות מפני חשש של מאוד" "רבה או רבה" "מידה

(.1995 וגל )אזרחי הארצי בסקר מהבנות

)באחוזים( סין לפי הצבאי, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :37 לוח

בנות בנים נערים סה״כ החשש

100 100 100 סה״כ

5 1 3 מאוד רבה במידה
10 8 9 רבה במידה
35 36 35 בינונית במידה
28 25 26 מועטה במידה
22 30 27 לא כלל

 ממחציתן למעלה בצבא. ישרתו הנוער שבני מעוניינות הן שבה המידה על נשאלו האמהות גם
 הן בכך. ברצונן אם יודעות" "אינן (6%) והשאר בכך, רוצות אינן 39% ילדן; בגיוס מעוניינות (55%)

 התרומה ועל הצבאי בשירות במיוחד קשה להם נראה מה על נשאלו האמהות והן הנוער בני
זה. משירות לנער/ה הצפויה

 חוששים 24% במיוחד, קשה להם נראה לא דבר ששום טענו 23% שלוש: בלטו הנוער בני בתשובות
 לעתים שצוינו השירות של אחרים ממדים מהבית. מהריחוק חוששים 13%ו- הפיזי מהמאמץ

 מהמשמעת הוותיקים, הישראלים החיילים מיחס חשש כגון, חברתיים, ממדים היו יותר רחוקות
ועוד. המפקדים מיחס הצבאית,

 הפיזי מהמאמץ חוששות 28% הצבאי, בשירות הכרוך מהסיכון חוששות מהאמהות אחוזים שלושים
 ו/או הוותיקים הישראלים החיילים מיחס כלומר, השירות, במהלך חברתיות מבעיות 26%ו-

 הריחוק היו חשש כמעוררים יותר רחוקות לעתים שצוינו השירות של אחרים ממדים המפקדים.
זמן. ובזבוז מהבית

 הצבא כי חושבים 50% להם: יתרום הצבא לדעתם, בהם, נושאים, שלושה בעיקר ציינו הנוער בני
 או מקצוע בלימוד להם לתרום יכול הצבא כי חושבים 36% ולעצמאותם, לבגרותם לתרום יכול

החברתית. להשתלבותם לתרום יכול שהצבא חושבים 17%ו- כלשהי, הכשרה בקבלת

 כי חושבות 62% דומה: תמונה משתקפת הצבאי השירות תרומות על האמהות של מתשובותיהן
 להם לתרום יכול הצבא כי חושבות 37% הנוער, בני של ולעצמאותם לבגרותם לתרום יכול הצבא

 להשתלבותם לתרום עשוי שהצבא חושבות 23%ו- כלשהי, הכשרה בקבלת או מקצוע בלימוד
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 הצבא על שהצביעו האמהות, של והן נוער בני של הן יחסית, הגבוהים שהאחוזים ייתכן בחברה.
 למדי שונה הצבאי השירות של תפיסה על רומזים מקצוע ללימוד או הכשרה לרכישת כמסגרת
 בני של הספציפיות ההעדפות על להשפיע עשויה זו ותפיסה הוותיקה, הישראלית החברה מתפיסת

השירות. למסלול ביחס הנוער

 אינם מהנושרים 9% רק בצבא. לשרת בכוונה ללומדים נושרים בין משמעותיים הבדלים נמצאו
 55% הצבאי: מהשירות חוששים פחות גם הנושרים מהלומדים(. 18% )לעומת להתגייס מתכוונים

נושרים של גבוה אחוז ספציפיים, לחששות בנוגע לומדים(. של 25% )לעומת כלל חוששים אינם 4
 רק בהתאמה(. 23 ו-% 41%) קשה להם נראה לא הצבאי בשירות דבר ששום אמרו לומדים לעומת

מהלומדים(. 28% )לעומת בשירות הכרוך הפיזי מהמאמץ חוששים מהנושרים 5%

 לומדים(, של 23% )לעומת בחברה השתלבות ציינו מהנושרים 10% רק לנערים הצבא לתרומת ביחס
ולעצמאותם. לבגרותם תרומה ציינו הלומדים( מחצית )לעומת מהנושרים 38%

לו ומחוצה בבית־הספר חברתית השתלבות .6
 בתפיסתם בארץ, העולים הנוער בני של החברתית השתלבותם של השונים בממדים נדון זה בפרק

 הזמן עם החלים ובשינויים לשעבר בברית-המועצות לעומת בארץ שלהם החברה חיי את
הנוער. בני של הזהות תפיסת על הממצאים את נציג כמו-כן החברתית. בהשתלבותם

בבית-רזספר חברתית השתלבות 6.1
 מיחס שביעות-רצונם על הנוער בני נשאלו בבית-הספר החברתית השתלבותם את לבחון כדי

 הוותיקים הישראלים מיחס שביעות-רצון הביעו מהם 80% כלפיהם: בבית-ספרם התלמידים
האחרים. העולים התלמידים מיחס 95%ו- כלפיהם נ

4
 ועולה השונים ובגילים ובנות בנים בקרב דומה הוותיקים הישראלים מיחס הנוער בני שביעות-רצון

 שנתיים בין הנמצאים בקרב 76%ל- שנתיים, עד בארץ הנמצאים נוער מבני 70%מ- - הוותק עם מעט
שנים. לחמש שלוש בין הנמצאים בקרב 85%ול- שנים לשלוש 1

בית-הספר. במסגרת הנערכים בטיולים השתתפות הוא חברתית השתלבות על המעיד נושא עוד <
בשנה או שחלפה בשנה בבית-הספר שנערכו הטיולים לכל יצאו הם כי דיווחו (69%) שלישים כשני

טיול. לאף יצאו לא (7% )רק ומיעוטם אחדים לטיולים יצאו כי דיווחו 24% הנוכחית, (

 מחלה (,44%) בכך ורצון עניין חוסר הן: בטיולים הנוער בני של השתתפותם לאי הבולטות הסיבות
 התלמידים במחיצת לבלות רצון ואי (18%) אחרת מאורגנת בפעילות עיסוק (,24%) עייפות או

,0(.16%) בכיתה

 .100ב־ מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 10
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 מי עם יש (98%) המכריע לרובם כי החברתית השתלבותם בנושא הנוער בני של מדיווחם עולה עוד
בבית-הספר. בנוח מרגישים כלל בדרך (94%) המכריע ורובם בהפסקות, לבלות

כללי חברתית: השתלבות 6.2
 בני מדיווח הן ממדים. כמה לפי העולים הנוער בני של החברתית השתלבותם מצטיירת 38 מלוח
 כיום יש מהם ניכר ולשיעור לבלות מי עם יש המכריע לרובם כי עולה האמהות מדיווח והן הנוער
 הנוער בני שיעור בין הפער עליו. לסמוך ואפשר אישיים נושאים על אתו לשוחח שאפשר נפש" "חבר
 נפש" "חבר היה יותר גבוה לאחוז כצפוי, מאוד. קטן וכיום, העלייה לפני נפש" "חבר להם שהיה

 האמהות מתשובות גם בהתאמה(. 76%ו- 81 )ל-% בארץ נפש״ "חבר לעומת לשעבר בברית-המועצות
גדולים. לא בהבדלים מדובר המקרים בשני בהתאמה. 64%ו- 75%כ- על ועומד זה פער משתקף

)באחו?•□( הנוער ובני האמהות דיווח לפי חברתית, השתלבות של נבחרים ממדי□ :38 לוח

בחיוב המשיבים

נוער בני יהחברתי הממד אמהות

93 86 כלל"( "בדרך או )"תמיד" לבלות מי ע□ יש לנער
76 64 *נפש" "חבר כיום יש לנער
13 נשאלו לא גילו בני עם חברתיים בקשרים מחסור קיים

 נושאים על איתו לשוחח שאפשר נפש" "חבר כיום לך/לבנך יש "האם נשאלו: ואמהותיהס הנוער בני *
עליו?" ולסמוך אישיים

 בארץ: הוותק עם עולה אך ובנות, בנים ובקרב שונים בגילים דומה נפש" "חבר לו שיש מי שיעור
 ;63% על נפש״ "חבר להם שיש הנוער בני שיעור עומד שנתיים עד בארץ השוהים נוער בני בקרב
 לחמש שלוש בין השוהים ובקרב ,79% יותר גבוה האחוז שנים לשלוש שנתיים בין השוהים בקרב
 בני□ ובקרב שונים בגילים דומה לבלות מי עם להם שיש דיווחו אשר הנוער בני שיעור גם .80% שנים

 הנוער בני בקרב לבלות מי עם להם יש ש״תמיד" שדיווחו 48%מ- בארץ, הוותק עם עולה אך ובנות,
שנים. חמש עד שלוש של ותק בעלי הנוער בני בקרב 65%ל- עד שנתיים, עד בארץ הנמצאים

 הנוער בני ששיעור המעיד בממצא נמצא למדי נרחבים חברתיים קשרי□ של לתמונה חיזוק
 הבדל ללא ובנות, בנים בקרב ודומה (,13%) נמוך הוא חברתיים בקשרים מחסור על המדווחים

 על מדווחים זה בגיל הנוער מבני 26% ;14 בני נוער בני בקרב במיוחד בולט אולם בוותק, שיטתי
ביניים. לחטיבת במעבר קשורה זו שתחושה ייתכן גילם. בני עם .חברתיים בקשרי□ מחסור

 חברתיים קשרי□ ליצור מעונייני□ ה□ בעיקר מי עם נשאל חברתיים בקשרים מחסור על שדיווחו מי
 25%ל- ותיקים, ישראלים עם וגם עולים עם גם נוספים בקשרים מעונייני□ (42%) כמחציתם נוספים.

 ביצירת מעוניינים 13%ו- עולים עם רק נוספים בקשרים מעוניינים היו 20% מי, עם משנה״ ״לא
 שיעור לבנות: בנים בין הבדלים נמצאו זה בנושא ותיקים. ישראלים ע□ רק נוספים חברתיים קשרים
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 ולהפך, עולים, עם רק נוספים בקשרים מעוניינים (6%) מהבנות מאשר (30%) מהבנים בהרבה גבוה
 ישראלים עם רק נוספים בקשרים מעוניינות (10%) מהבנים מאשר (18%) מהבנות יותר גבוה שיעור

ותיקים.

 חדשים עולים מידידיהם כמה נשאלו הם הנוער, בני של החברתית הרשת "הרכב" על לעמוד כדי
 הם הטובים ידידיהם שרוב ציינו (47%) מחציתם כי עולה 39 מלוח ותיקים; ישראלים מהם וכמה
 רבע שכמעט לציין מעניין זאת עם עולים. הם הטובים ידידיהם שכל ציינו אף 28%ו- חדשים, עולים
חדשים. עולים הם הטובים ידידיהם מבין מיעוט שרק ציינו (22%) העולים הנוער מבני

)באחוזים( ומין ותק ■9ל ותיקים, וישראלים חדש■□ □,עול עם ידידות דפוס■ :39 לוח

מיו ותק

בנות בנים

 ביו
 שלוש

לחמש

 ביו
 שנתיים
לשלוש

 עד
 שנתיים

בארץ סה״כ

חדשים? עולי□ ה□ הטובים מידידיך כמה
1 1 1 2 0 1 אחד אף

30 15 25 22 16 22 מיעוטם
3 2 3 1 1 2 מחציתם

40 53 47 48 42 47 רובם
26 29 24 27 41 28 כולם

ג

1

ותיקים? ישראלי□ ה□ הטובים מידידיך כמה
29 32 26 29 47 31 אחד אף
42 55 50 50 45 49 מיעוטם

3 2 3 1 1 2 מחציתם
24 10 20 17 7 17 רובם

2 1 1 3 0 1 כולם

ותיקים?" ישראלים הם הקרובים ידידיך מבין "כמה המשלימה השאלה את נשאלו כשהם ואכן, 1
תמונה ותיקים. ישראלים הם הטובים ידידיהם שכל ענו 2%ו- שרובם, ענו מהם (23%) רבע כמעט י
ישראלים טובים ידידים להם יש כי מדווחים מהוותיקים יותר גבוה שיעור הוותק. עם משתנה זו <

 ידידיהם רוב כי דיווחו שנים לחמש שלוש בין בארץ השוהים הנוער מבני 26% לדוגמה, ותיקים.
 שנתיים עד השוהים בקרב (12%) בהרבה נמוך שיעור לעומת וזאת ותיקים, ישראלים הם הטובים

בארץ.
נ

הבנים לעומת מהבנות יותר גבוה לשיעור כללי באופן זה. בנושא לבנות בנים בין גם הבדלים נמצאו נ
יש הטובים ידידיהם בין כי שדיווחו הנוער בני בשיעור הבדלים ותיקים. ישראלים טובים ידידים יש :
בטווח הנוער מבני 27%ל- 20% בין לדוגמה, השונים, הגילים בני בין גם נמצאו ותיקים ישראלים •

 רק לעומת וזאת ותיקים, ישראלים הם הטובים ידידיהם כל או רוב כי דיווחו 15 עד 12 הגילאים
.18-16 גילאי יותר, המבוגרים בקרב 9%ל- 7% בין '
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 מתוכם טוב; הוא כלפיהם הוותיקים הישראלים הנוער בני יחס כי מדווחים (82%) הנוער בני מרבית
טוב". לא "בכלל יחס על מדווחים 3% רק טוב״. ״די 69% מאוד״; ״טוב 13%

 מרוצות. די 64%ו- מאוד, מרוצות 11% מתוכם ילדיהן, של מהחברים מרוצות (75%) האמהות רוב
ילדיהן. של מהחברים מרוצות" אינן "כלל מהאמהות 1% רק

עולי□ נוער בני של החברתית ההשתלבות בנושא עמדות
 התבקשו הם שבו עצמי, למילוי שאלון באמצעות גם נבדקה הנוער בני של החברתית השתלבותם

 בנושא המוצגים התכנים בנושא. היגדים רשימת עם מסכימים אינם או מסכימים הם האם לציין
 הנוער. בני של האישית להתנסותם התייחסו ואשר כה עד שנידונו מהתכנים במהותם שונים זה

 על שנסובו היגדים לסדרת בשלילה(, או בחיוב )לענות להתייחס נתבקשו הם עצמי למילוי בשאלון
הפרט. של התנסותו על ולאו-דווקא העולים, הנוער בני כלל של התנסותם

 בני מתשובות שהצטיירה מזו פחות הרבה חיובית חברתית השתלבות תמונת מצטיירת 40 מלוח
 שליליות תופעות או קשיים המבטאים ההיגדים ששת מתוך חמישה פנים־אל-פנים; בריאיון הנוער

 כי ייתכן הנוער. בני ממחצית למעלה של להסכמתם זכו - לוותיקים עולים נוער בני שבין ביחסים
 מדווח הנער פנים־אל-פנים בשאלון כאמור, השאלות. של השונה תוכנן לאור מפתיע, אינו זה פער
 לבני שכללית ייתכן יותר. כללית חברתית תפיסה על י עצמי למילוי ובשאלון אישית, התנסות על

 אף על ותיקים ישראלים עם החברתיים הקשרים לנושא סטריאוטיפית התייחסות יש נוער
 מצומצמת קבוצה הם שהעולים לזכור יש כן, על יתר יותר. החיוביות האישיות התנסויותיהם

 תקיים ותיקים ישראלים של יחסית קטנה שקבוצה בכך ודי הוותיקים, לישראלים בהשוואה בגודלה
 חיוביות אישיות התנסויות על ידווחו העולים מן ניכר שאחוז כדי העולים עם חברתיים קשרים

 של שווה חלוקה על המצביע הממצא במיוחד מעניין הוותיקים. הישראלים עם בקשריהם
 הנוער בני של תפיסתם לפי הוותיקים הישראלים לבין העולים בין החברתי לריחוק ה״אחריות"

 עולים נוער בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני ציינו הנוער מבני כמחצית כך, העולים.
הוותיק. הנוער בחברת להשתלב רוצים אינם העולים הנוער שבני גם ציינו מחצית אך בחברתם,

 )באחוז•□( לוותיק•□ עולים בין הגומלין •חסי בנושא שליליים היגדי□ על בחיוב שענו נוער בני :40 לוח

מסכים_________________________________________~___________________ההיגד

 73 עולים נוער ובני ותיקים ישראלים נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש
65 קרובות לעתים ורבים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני

55 בחברתם עולים נוער בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
56 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולים נוער בני
59 אלה את אלה מבינים אינם ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
 38 עולים נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
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 :18-14 הגילים בטווח בכרמיאל, מאשר יותר חיובית חברתית השתלבות תמונת מצטיירת ברחובות
 מאשר ברחובות יותר נמוך 40 בלוח המופיעים ההיגדים עם הסכימו אשר הנוער בני שיעור

 כי הסכימו בכרמיאל הנוער מבני 38% לעומת ברחובות הנוער מבני 23% רק לדוגמה, בכרמיאל.
 לעומת ברחובות, הנוער מבני 39% עולים", נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים נוער ״בני
 בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער "בני ההיגד עם הסכימו בכרמיאל הנוער מבני 55%
בחברתם". עולים נוער

 מעידים הנתונים שם גם בכרמיאל, מאשר יותר ברחובות חיובית החברתית ההשתלבות שתמונת אף
 ברחובות (85%) העולים לרוב כלומר, מכללית, יותר חיובית אישית חברתית השתלבות מגמת על
 רובם כלל"(, "בדרך או )"תמיד" לבלות מי עם כיום יש (94%) המכריע לרובם נפש״, ״חבר כיום יש

 טוב". "די או מאוד" "טוב הוא כלפיהם הוותיקים הישראלים רוב יחס כי מדווחים (94%) המכריע
 על בהסתמך יותר שלילית היא ותיקים לישראלים העולים בין היחסים על דעתם זאת לעומת

.40 בלוח המוצגים שליליים היגדים לאותם הסכמתם

החברתית ההשתלבות לנושא השוואתית התייחסות
 חיי על הנוער בני של דעתם - החברתית ההשתלבות של ההשוואתי הממד את גם בחנו כאמור,
 השינויים על דעתם את בחנו וכן כיום, שלהם החברה חיי ועל לארץ העלייה לפני שלהם ההברה
הזמן. עם זה בנושא שחלים

 מאשר יותר טובים בהווה שלהם החברה שחיי ציינו הנוער מבני (43%) כמחצית כי עולה, 41 מלוח
 פחות שהם ציינו (21%) יחסית נמוך ואחוז הבדל, שאין העריכו (36%) כשליש העלייה, לפני היו

 יותר, טובים כיום שלהם החברה שחיי דיווחו הנוער מבני (37%) משליש למעלה ברחובות, טובים.
פחות". "טובים 22%ו- קודם" כמו "בערך 40%

)באחוזים( בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :41 לוח

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 שנתיים עד
בארץ סה״ב החברה חיי

100 100 100 100 סה״ב
העלייה: לפני לעומת כיום, החברה ח"

49 42 27 43 טובים יותר
35 37 38 36 קודם כמו בערך
16 21 35 21 טובים פחות

החברה: ח" הזמן בר1שע ככל
66 60 61 64 לטובה משתנים
29 35 34 31 דבר אותו נשארים

5 5 5 5 לרעה משתנים
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 עולה העלייה לפני מאשר בארץ יותר כטובים שלהם החברה חיי את המעריכים הנוער בני שיעור
 נוער בני לבין משנתיים פחות בארץ הנמצאים נוער בני בין ההבדל בולט במיוחד בארץ. הוותק עם

בהתאמה. ,49% לעומת 27% על ועומד ויותר, שנים שלוש בארץ הנמצאים

 הזמן, שעובר ככל לטובה משתנים שלהם החברה חיי כי מעריכים הנוער מבני (64%) כשני-שלישים
 לרעה משתנים הם כי מעריכים 5% ורק משתנים, אינם החברה חיי מהם (31%) כשליש להערכת

בארץ. ותק לפי הבדל נמצא לא זה בנושא הזמן. שעובר ככל

 דומה העלייה לפני שלה□ החברה חיי לעומת כיום שלה□ החברה חיי אודות על הנוער בני דיווח
 מחזק אף זה דיווח הוותק. עם משתנה כאמור, אולם, בגיל, שיטתי הבדל ללא ובנות, בנים בקרב

בארץ. החברתי מצבם על הנוער בני של החיוביים לדיווחים ביחס האמינות תחושת את

 העולים הן הוותיקים, הישראלים הן התלמידים", "קבוצת בקרב גם נבדקה החברתית ההשתלבות
העולים. של החברתית השתלבות□ על המורים של הערכתם נבדקה וכן

 12%ו- כ״אהדהרבה" העולים כלפי הישראלים החברים אהדת את העריכו מהמורים (33%) כשליש

 לעזור הישראלים החברים של נכונות□ את דומה הערכה העריכו המורים מאוד". רבה כ״אהדה
 את העריכו מהמורים כשליש מאוד". רבה "אהדה 10%ו- רבה" "אהדה (33%) כשליש לעולה;
 מאוד". "רבה כנכונות 20%ו- "רבה" כנכונות לישראלים להתקרב העולה התלמיד של נכונותו

 ישראלים תלמידים עם יחסיו טיב פי על העולה, התלמיד את תיארו מהמורים אחוזים שלושה-עשר
 יותר. חיוביים יחסים על דיווחו (74%) השאר מתבודד״. כ״תלמיד 13%ו- דחוי" כ״תלמיד ותיקים,
 ורק חדשים עולי□ לבית□ הזמינו מהם 18% רק כי עולה הוותיקים הישראלים התלמידים מדיווח

 התלמידים חדשים(, עולים שכנים מהם )לכשני-שלישים חדשים עולי□ ע□ בשכונת□ משחקי□ 8%
 ו״חברתיים", אורחי□" "מכניס כגון במאפיינים, זה. את זה לאפיין התבקשו הוותיקים וכן העולים
העולים. את הוותיקים העריכו מאשר יותר כחיובי□ הוותיקים את העולים העריכו

הלאומית הזהות תפיסת 6.3
 שאלות, סדרת באמצעות עצמי למילוי שאלון מתוך נאסף הנוער בני של זהותם תחושת על המידע

 וסופו לגמרי" כ״ישראלי עצמית בתפיסה המתחיל ברצף עצמם למקם הנוער בני נתבקשו בהן
 עצמם, לראות רוצי□ היו איך הנוער בני נשאלו כמו-כן, לגמרי". "רוסי של תחושה המשקפת בנקודה

אותם. רואי□ הארץ ילידי ואיך אותם, לראות רוצים והיו רואים שהוריה□ חושבים הם איך

 לגמרי" "כרוסים או (39%) מישראלים״ יותר ״כרוסים חשים הנוער מבני מחצית כי עולה 42 מלוח
(.16%) מרוסים" ישראלים ״כיותר או (3%) לגמרי״ ״כישראלים השיבו 19%כ- רק (.9%)
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)באחוזים( הנוער בני בקרב עצמית זהות :42 לוח

 כרוסי
לגמרי

 כיותר
 רוסי

מישראלי

 כרוסי
 וישראלי
 באותה

מידה

 כיותר
 ישראלי
מרוסי

 כישראלי
לגמרי שאלות

100 100 100 100 100 סה־כ
9 39 33 16 3 עצמך? את רואה אתה כיצד
5 14 44 21 16 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד

21 34 26 13 6 אותך? רואים הוריך כיצד
7 20 39 18 16 אותך? לראות רוצים היו הוריך כיצד

25 32 20 16 ר אותך? רואים הארץ ילידי כיצד

 תשעה-עשר העצמית. זהות□ מבחינת עצמם הנוער בני בעיני הרצוי לבין המצוי בין פער קיים אולם,
 (5%) לגמרי״ "כרוסים או (14%) מישראלים״ רוסים "כיותר עצמם לראות רוצים היו מהם אחוזים

 או (21%) מרוסים״ ישראלים כ״יותר עצמם לראות רוצים היו ,37% בהרבה, גבוה שיעור ואילו
(.16%) לגמרי" כ״ישראלים

 לאחר כישראלים. עצמם את הנוער בני בראיית משמעותית עלייה חלה הוותק שעם עולה 43 מלוח
 ישראלים כ"יותר או (4%) לגמרי״ כ״ישראלים עצמם רואים מהם (24%) כרבע בארץ, שנים שלוש

 עצמם רואים עדיין (36%) משליש יותר אבל לגמרי״, כ״רוסים עצמם רואים 6% רק (.20%) מרוסים״
 11כרוסים עצמם שרואים מי שיעור דומות: מגמות נסתמנו ברחובות ג□ מישראלים". רוסים כ״יותר

 עם הוותק; עם משתנה אולם (,25%) 12כישראלים עצמם הרואים הנוער בני משיעור (39%) גבוה
 משמעותית ירידה חלה בבד ובד כישראלים, עצמם הרואים הנוער בני בשיעור עלייה חלה הוותק
כרוסים. עצמם הרואים הנוער בני בשיעור

מישראלי". רוסי ו״יותר לגמרי" "רוסי הקטגוריות את כולל 11

מרוסי". ישראלי ו״יותר לגמרי" "ישראלי הקטגוריות את כולל 12

)באחוזים( בארץ ותק לפי העולים, הנוער בבי של הזהות תחושת :43 לוח

 לחמש שלוש בין
בארץ שנים

 לשלוש שנתיים בין
בארץ שנים

 שנתיים עד
בארץ הזהות תחושת

100 100 100 סה״כ
4 3 1 לגמרי ישראלי

20 14 ר מרוסי ישראלי יותר
34 35 ■ 27 מידה באותה ורוסי ישראלי
36 37 48 מישראלי רוסי יותר

6 11 17 לגמרי רוסי
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 עמדות בין גדול פער ונמצא התלמידים", "קבוצת בקרב ג□ נבדקה והיהודית הישראלית הזהות
 "אני ההיגד ע□ בהחלט" "מסכימים מהוותיקים 81% הוותיקים: הישראלים עמדות לבין העולים

 "מסכימים מהוותיקים אחוזים וחמישה שבעים מהעולים. 63% רק לעומת יהודי״ להיות גאה
העולים. בקרב 43% לעומת ישראלי״ להיות גאה ״אני ההיגד עם בהחלט״

 לעומת 25%) מרוסיות" ישראליות ״יותר או לגמרי״ כ״ישראליות עצמן רואות מהבנים, יותר הבנות,
 33% לעומת 41%) מהבנים יותר כישראליות עצמן לראות רוצות גם הן בהתאמה(. 14% רק

בהתאמה(.

 מבני שליש כישראלים עצמם רואים 12 בני בקרב הנער. גיל עם יורדת הישראלית הזהות מידת
 יוצאי אצל מסתמנת ביותר גבוהה ישראלית זהות מידת בלבד. 7% 18 בגיל ואילו (,33%) הנוער

 ישראלים" "יותר או לגמרי" כ״ישראלים עצמם רואים מהם (33%) שליש הבלטיות: הרפובליקות
.13% בילורוסיה, יוצאי בקרב ביותר, ונמוכה

הנוער בני אמהות עמדות
 יותר גבוה לגמרי" כ״רוסים או מישראלים" רוסים "כיותר ילדיהן את הרואות האמהות שיעור

 לעומת 47%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או לגמרי״ כ״ישראלים ילדיהן את הרואות האמהות משיעור
 בני של להגדרה זהה כמעט ילדיהן של הלאומית הזהות את האמהות הגדרת בהתאמה(. 20%

 ילדיהן את לראות רוצות (33%) האמהות שליש הרצויה, הלאומית לזהות ביחס עצמם. הנוער
 באותה ורוסים כ״ישראלים - (59%) שני-שלישים וכמעט לגמרי" ״ישראלים או ישראלים״ כ״יותר
 19% )לעומת לגמרי״ ״רוסים או רוסים״ כ״יותר ילדיהן את לראות רוצות מהאמהות 8% רק מידה״.

כזה(. באופן עצמם את לראות שרוצים הנוער מבני

 שנמצאות מהאמהות 8% רק בארץ: הוותק עם עולה כישראלים ילדיהן את האמהות תפיסת כצפוי,
 האמהות בקרב ישראלים", "יותר או לגמרי" כ״ישראלים ילדיהן את רואות שנתיים עד בארץ

 עד משלוש בארץ הנמצאות אמהות בקרב ואילו ,18% - שנים לשלוש שנתיים בין בארץ השוהות
.24% - שנים חמש

)באחוחזים( הנוער לבני האמהות שמייחסות הזהות :44 לוח
 רוצות האמהות כיצד

בניהן את לראות
 האמהות כיצד

בניהן את רואות

100 100 סה״ב
15 4 לגמרי ישראלי
18 16 מרוסי ישראלי יותר
59 33 מידה באותה ורוסי ישראלי

6 40 מישראלי רוסי יותר
2 ר לגמרי רוסי
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ישראל כלפי עמדות
 פותח אשר ערכי□ סולם המהווים פריטים סדרת על נשאלו הנוער בני לאומית, זהות תחושת בנושא
 שלושה ישראל; של היהודי לאופיה נוגעים שישה פריטים: 14 כולל הסולם הורוביץ. תמר ד״ר על-ידי

 קשור אחד פריט גבוהה; חיים לרמת מתייחס אחד פריט ולפלורליזם; לדמוקרטיה לגישה קשורים
 מתייחס אחד פריט עלייה; קולטת למדינה קשור אחד פריט פורמליים; בלתי חברתיים ליחסים
 לדרג התבקשו הנוער בני בחופשיות. חיים לילדים מתייחס אחד ופריט חדשה; חברה בבניין לאתגר

(.45 לוח )ראה ביותר״ ״חשוב ועד חשוב״ לא מ״כלל פריט כל

)באחוזים( ■שואל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מק־ת :45 לוח

 חשוב
מאוד חשוב

 לא
חשוב

 חשוב לא
כלל

21 53 21 5 יהודית סביבה
24 43 22 11 מצוות לקיים ניתן בה מדינה
41 42 12 5 חופשית דמוקרטית מדינה
38 46 12 4 ליהודי□ מולדת שהיא ארץ
38 52 8 2 ליהודי□ משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
13 45 34 8 פורמליים בלתי חברתיים יחסי□ בעלת חברה
48 40 7 5 ליהודי□ אישי ביטחון שנותנת מדינה
44 43 9 4 עולים קולטת מדינה
20 50 22 8 חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
48 40 7 5 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
10 32 29 29 וערבים( )יהודים שוני□ לאומים חיי□ בה מדינה
18 43 27 12 יחד חיות שונות עדות שבה מדינה
46 44 6 4 בחופשיות חיים ילדים בה חברה
39 39 15 7 יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת בה מדינה

 ויהודית. ישראלית הזדהות של יחסית גבוהה רמה התפתחות של התחושה את מחזקות התשובות
 או כ״חשוב" לנושא התייחסו 70% לפחות המדינה של היהודי לאופי הקשורים הפריטים בכל

 תפסו 48%כ- מצוות". לקיים ניתן בה "מדינה - דתי יותר שהוא היבט לגבי מלבד מאוד״, כ״חשוב
כ״חשוב". - 40%ו- מאוד" כ״חשוב ליהודים, ביטחון שנותנת מדינה כמו פריט

 "מדינה גם כמו מאוד, חשוב כערך או כתכונה הוא אף נתפס עולים" קולטת "מדינה הפריט
 או עדתי רקע על לפלורליזם הקשורים הפריטים היו חשובים פחות גבוהה". חיים רמת שמאפשרת

 וגם חופשית דמוקרטית מדינה של לנושא חשיבות ג□ ייחסו גבוה אחוז )יהודים/ערבים(. לאום
חדשה. חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה של לפריט

 הלומדים הוותיקים לתלמידי□ שהועבר דומה משאלון שעלו לממצאים מאוד דומי□ הממצאים
 המדינה של היהודי לאופי הקשורות העולים של שהתשובות נמצא שריאיינו. העולים של בכיתות
 הדמוקרטיה לנושא חשיבות פחות ייחסו העולים אבל הוותיקים, של לאלו מאוד דומות

עלייה. קולטת למדינה חשיבות יותר ייחסו וכצפוי, והפלורליזם,
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בכרמיאל עולים נוער בני קליטת של נוספים היבטים .7
הם: במחקר שנכללו נוספים היבטים

בשכר עבודה (1)
זה בתחום מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות (2)
פנאי פעילות (3)
ואלימות אלכוהול סמים, (4)
קליטתם תהליך את והוריהם הנוער בני הערכת (5)

בשכר עבודה 7.1
 מחציתם כלשהי. בעבודה בשכר עבדו הם לישראל עלייתם מאז כי דיווחו (52%) הנוער בני כמחצית

 שמונה הלימודים. שנת בזמן וגם בחופשות גם עבדו (42%) וכמחציתם חופשות בזמן רק עבדו (49%)
 עבדו נוער בני מסה״כ 15% רק למדו. ולא עבדו רק בלבד 1%ו- הלימודים בשנת רק עבדו אחוזים
 סוג לריאיון. שקדם בשבוע בשכר עבדו -11 % - יותר אף נמוך ושיעור לריאיון שקדם החודש במהלך
ניקיון. ועבודות מכירות בילדים, טיפול בית, עבודות שירותים: עבודות הוא ביותר הנפוץ העבודה

 כצפוי, ושלא בארץ, ותק לפי לבנות, בנים בין העובדים הנוער בני בשיעור משמעותיים הבדלים אין
 7%מ- הגיל: עם עולה כלל, בדרך העובדים, הנוער בני שיעור אולם המשפחה. של הכלכלי המצב לפי

 ירידה .15%ל- - יורד קצת העובדים אחוז 18 בגיל רק .17 בגיל 18%ל- 14-12 בגילאים בממוצע
 שיעור 17-15 שבגילאים לציין יש הבגרות. לבחינות הנוער בני הכנת על-ידי כנראה, המוסברת,

 בני אוכלוסיית כלל בקרב המקביל מהשיעור גבוה בכרמיאל העולים הנוער בני בקרב העובדים
 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה בהתאמה 10% לעומת 15% על ועומד בארץ היהודים הנוער

 11% מול 45% - הלומדים לעומת הנושרים בקרב בהרבה גבוה העובדים שיעור כצפוי, (.1995
(.17-14 )בגילאי בהתאמה

 הוא העבודה בשכר שלהם העיקרי השימוש כי דיווחו (60%) העובדים הנוער מבני שני-שלישים
 חוסכים 33 וכ-% לבילוי, זה בכסף משתמשים (42%) מחציתם כמעט אישיים". ודברים בגדים ״קניית
 להוציא יותר נוטות הבנות 13להוריהם. הכסף את נותנים הם כי דיווחו הנוער מבני 13% רק אותו.

 לבית- לציוד וגם מהבנים( 55% לעומת 66%) אחרים אישיים ודברים לבגדים שהרוויחו הכסף, את
 לעומת 50%) לבילויים הכסף את להוציא יותר נוטים הבנים, מהבנים(. 11% לעומת 28%) הספר

מהבנות(. בלבד 3% לעומת 21%) להורים לתת וגם (,28% לעומת 37%) אותו לחסוך מהבנות(, 31%

אחד. משימוש יותר על לענות אפשרות ניתנה שלנער משום 100%מ- ביותר מסתכמים הנתונים 13

 כמו-כן, מהלומדים(. 6% רק )לעומת להורים שמרוויחים הכסף את נותנים הנושרים מחצית
 לבית ולדברים מהלומדים(, 53% לעומת 64%) אישיים ודברים לבגדים כסף יותר מוציאים הנושרים
 הלומדים(. 32% לעומת 43%) הכסף את יותר חוסכים וגם בהתאמה( ,15% לעומת 21%) ומשפחה

 לא וכמובן, הלומדים(, 44% לעומת 36%) לבילויים כסף מוציאים פחות הנושרים זאת, עם יחד
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 הורי של כלכליים לקשיים ביטוי יש אלה בנתונים הלומדים(. 29% )לעומת לבית-הספר ציוד קונים
הנושרים. פרופיל ניתוח של בהקשר עמדנו עליהם הנושרים,

 על "מרוצים". 60%ו- מרוצים" "מאוד 11%כ- מעבודתם: שביעות-רצון הביעו העובדים הנוער בני רוב
 11 % מכך, פחות ועוד לריאיון, שקדם החודש במהלך בשכר עבדו הנוער מבני 15% שרק העובדה אף

 על למידע זקוקים הם כי דיווחו מהאימהות 74%ו- הנוער בני מכלל 72% לו, שקדם בשבוע עבדו
 דיווחו הנוער בני כלל של מאמהותיהם (37%) משליש למעלה עבודה. למצוא הנוער בני אפשרויות

 קשיים על מעיד זה הנראה, וכפי הלימודים, שנת במהלך בשכר יעבדו שילדיהן מעוניינות הן כי
ילדיהם. צורכי כל את למלא ההורים של יכולתם אי על או כלכליים

מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות 7.2
 עובדים כוללים בבית-הספר, הסיוע מלבד העולים, נוער לבני כרמיאל העיר של הסיוע מקורות

 (61%) כשני-שלישים כי עולה הנוער בני מדיווח אולם, ועוד. נוער עובדי פסיכולוגים, סוציאליים,
 הנוער בני בקרב בעיקר גבוה זה שיעור אלה. במקורות להיעזר אפשרות שקיימת ידעו לא מהם

.75% - שנתיים( )עד בארץ נמוך ותק בעלי החדשים

 פנו לא כרמיאל שמספקת הסיוע מקורות של קיומם על שידעו הנוער בני של (89%) המכריע הרוב
 נשאלו זה מסוג סיוע לקבל מעוניינים היו כי שדיווחו הנוער בני שחלפה. הלימודים בשנת אליהם

 ידעו לא שהם הלתה הנוער מבני 79%כ- של פנייתם לאי ביותר הנפוצה הסיבה לקבלו. פנו לא מדוע
לפנות. כיצד

 בכרמיאל ספציפיים סיוע שירותי של קיומם על יודעות הן האם נשאלו הנוער בני של אמהותיהם גם
(.46 )לוח

)באחוזים( העיוונ״ם הסיוע בשירות■ ושימוש היכרות :46 לוח

 שיעור
 השימוש
*בשירות

 האמהות
 על היודעות

זה שירות קיום השירות סוג

87 99 )שי״ל( העירייה של הקליטה מחלקת
1 15 במצוקה נערות עובדת - רווחה לשירותי המחלקה

10 30 משפחתי לטיפול היחידה - רווחה לשירותי המחלקה
5 14 נוער לקידום היחידה

64 79 בעירייה החינוך מחלקת
7 28 חינוכי פסיכולוגי שירות

69 97 מתנ״ס
65 95 עירונית ספרייה
60 91 הרוסית בשפה התרבות" "היכל תכנית
14 88 קונסרבטוריון

 כלל מקרב זה, בשירות משתמש משפחתן מבני מישהו כי שדיווחו האמהות לשיעור מתייחסים הנתונים *
האמהות.
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 של מאמהותיהם ניכר לאחוז אמנם מוכרות החינוך ומחלקת הקליטה מחלקת כי עולה 46 מלוח
 משתמשות אכן מהאמהות גבוה שיעור כי וכן בהתאמה(, 79%וכ- 99%)כ- העולים הנוער בני

 במסגרת הניתנים נוספים חיוניים שירותים זאת, עם בהתאמה(. 64%וכ־ 87%)כ- אלה בשירותים
 מוכרים אינם החינוכי, הפסיכולוגי והשירות נוער לקידום היחידה רווחה, לשירותי המחלקה
 התרבותיים השירותים את מכירות האמהות של מכריע רוב הנוער. בני של אמהותיהם למרבית
 )פרט גבוה די הוא גם בהם השימוש ושיעור קונסרבטוריון( התרבות, היכל ספרייה, )מתנ״ס,

לקונסרבטוריון(.

 הלומדים ובקרב מלימודים הנושרים הנוער בני משפחות בקרב העירוניים בשירותים השימוש שיעור
 מתבטא שזה כפי בלימודים, קושי על שדיווחו הנוער בני משפחות בקרב גם דומה הוא וכן דומה,

 ביחידה השימוש מלבד זאת מתקשים; שאינם נוער בני ובקרב הלימוד במקצועות בכישלונות
 כמעט הנושרים הורי בקרב זה בשירות השימוש שיעור רווחה. לשירותי שבמחלקה משפחתי לטיפול

בהתאמה. 9% לעומת 17% - הלומדים הורי בקרב השיעור לעומת כפול

 בקרב יותר גבוהים הבדלים( אין בו שבשימוש למתנ״ס, )פרט התרבותיים בשירותים השימוש שיעור
 הנושרים, הורי 48% ורק הלומדים הורי 63% השתמשו העירונית בספרייה לדוגמה, הלומדים: הורי

בהתאמה. 4%ו- 15% השתמשו ובקונסרבטוריון בהתאמה, 52%ו- 59% השתמשו התרבות בהיכל

מידע צורכי
 למידע זקוקים הם האם והאמהות הנוער בני נשאלו זה בתחום מסופקים לא צרכים על לעמוד כדי

שונים. בתחומים נוסף

)באחוזים( נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :47 לוח

נוער בני אמהות הנושא

75 82 ובעתיד עכשיו הנער של ללימודים הקשורים נושאים
69 76 בצבא שירות
72 74 עבודה למצוא נוער בני של אפשרויות
39 76 הפנאי בשעות נוער בני של לפעילות אפשרויות
19 34 אישיים/משפחתיים בנושאים ייעוץ לקבל אפשרויות

 ואמהותיהם, הנוער מבני מאוד רבים בקרב נוסף מידע לקבל רצון שיש ברור 47 לוח מממצאי
בצה״ל. והשירות לנוער תעסוקה אפשרויות ללימודים, ביחס ובעיקר

 בנושאים ביותר בולט )ההבדל בנוער לבני בהשוואה למידע יותר זקוקות האמהות הנושאים בכל
 שואבים הנוער שבני מכך נובע שהדבר ייתכן ומשפחתיים(, אישיים ונושאים פנאי בשעות הפעילות

 מוסדות או ותיקים נוער בני עם שלהם החברתיים הקשרים באמצעות להם הדרוש המידע את
שאלותיהם. את להפנות יכולים הם אליו כלשהו גורם אין ולהורים חינוך,
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הפנאי בשעות פעילות 7.3
 פנאי בפעילויות הנוער בני השתתפות בשיעור התמקד הפנאי בשעות פעילות בנושא שנאסף המידע
 של רצונם במידת בכך, רצונם אף על השתתפו לא הם שבהן פעילויות על הנוער בני בדיווח שונות,

 בני של וברצונם ותיקים, ישראלים משתתפים שבהן פנאי בפעילויות להשתתפות העולים הנוער בני
התנדבותית. בפעילות להשתתף העולים הנוער

□(,)באחוז נבחרות פנא׳ בפעילויות השתתפות :48 לוח

הפנאי פעילות סוג

כללית פנאי פעילות
37 בספורט קבוע עיסוק
34 קרובות לעתים כדורגל ולמשחקי לקונצרטים לקולנוע, הליכה
46 קרובות לעתים דיסקו או ריקודים למסיבות הליכה
70 בכרמיאל( )לאו-דווקא בעיר להסתובב

מאורגנת פנאי פעילות
9 נוער תנועת

20 במתנ״ס חוג

12 עולים מועדון
12 ועוד באמנות במוזיקה, פרטיים שיעורים

 זאת, לעומת (.70%)כ- בעיר" "להסתובב היא העולים הנוער בני בקרב ביותר הנפוצה הפנאי פעילות
 ביותר, מצומצמים עולים ובמועדון נוער בתנועת השתתפות פרטיים, בשיעורים ההשתתפות שיעורי

בהתאמה. ,12%וכ- 9%כ- ,12%כ- על ועומדים

 הפנאי, פעילויות ברוב הנוער בני של השתתפותם בשיעור משמעותיים שינויים אין בוותק העלייה עם
 בהליכה הנוער בני השתתפות שיעור גם עולה הוותק, שעולה שככל כך על המעיד הממצא מלבד

ודיסקו. ריקודים במסיבות וכן וכדורגל, קונצרטים לקולנוע, 1
ג

מלבד הפנאי, פעילויות ברוב ההשתתפות בשיעורי משמעותיים הבדלים אין לבנות הבנים בין גם !
8% לעומת 16% הבנות, בקרב יותר הנפוצים ובאמנות, במוזיקה פרטיים בשיעורים ההשתתפות ,

לבנים.

 בלבד(. 22%) בנות לעומת (51%) הבנים בקרב יותר נפוץ בספורט הקבוע העיסוק זאת, לעומת
 על דיווחו שאמהותיהם נוער בני בקרב במיוחד נמוך השונות הפנאי בפעילויות ההשתתפות שיעור
 לדוגמה, לכולם. או הצרכים לרוב מספיקות אינן המשפחה הכנסות כי דיווחו כלומר, כלכלי, קושי

 לכדורגל, או לקונצרטים לקולנוע, קרובות לעתים הלכו כך דיווחו שאמהותיהם הנוער מבני 16% רק
 לכולם. או הצרכים לרוב מספיקות המשפחה הכנסות כי שדיווחו נוער מבני 37% לעומת וזאת,

שהכנסותיהן ממשפחות נוער בני בקרב יותר נפוצה בעיר להסתובב" "נוהג הפעילות זאת, לעומת
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 המשפחה שהכנסות ממשפחות נוער לבני בהשוואה (,79%) לכולם או הצרכים לרוב מספיקות אינן
(.69%) כולם או הצרכים לרוב מספיקות

 הם אך כלשהי, פנאי בפעילות להשתתף מעוניינים היו כי דיווחו הנוער בני (53%) ממחצית למעלה
 להם אפשר לא המחיר (,38%) לעבוד או ללמוד צריכים זמן, אין שונות: מסיבות זאת עשו לא

(.19%) בכרמיאל קיימת לא והפעילות (,27%) להשתתף

 ישראלים גם השתתפו השתתפו, שבהן הפנאי בפעילויות כי דיווחו (65%) הנוער מבני כשני-שלישים
 או התנדבות בפעילות להשתתף מעוניינים היו כי דיווחו הגוער מבני 20% כי לציין יש ותיקים.
נוער. להדריך

ואלימות אלכוהול סמים, 7.4
 הבטחת תוך עצמי, למילוי שאלון באמצעות נאסף ואלימות אלכוהול סמים, צריכת בנושא המידע

 לחשוף הוריהם ושל העולים הנוער בני של חששם את האפשר ככל למנוע כדי וזאת אנונימיות,
 הנוער בני דיווח כלומר, ישירה, בדרך נאסף ואלכוהול סמים בנושא המידע לכך, בנוסף זה. מידע

 סמים הצורכים וחברים מכרים אודות על הנוער בני דיווח עקיפה, בצורה והן הצריכה, דפוסי על
 400) ומעלה 14 בני נוער בני לענות התבקשו ואלכוהול סמים בנושאים השאלות על ואלכוהול.

בסה״כ(.

 סמים. לנסות כלל מעוניינים לא (95%)כ- העולים הנוער בני של המכריע רובם כי עולה 49 מלוח
 7% סמים, שניסו חברים אישית מכירים אינם הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושניים תשעים

יותר. או שלושה מכירים 1%ו- סמים שניסו שניים או חבר מכירים

□(,)באחוז בכרמיאל □,עול טעו בני בקוב סמים לנסות וצון :49 לוח

סמים? לנסות מעוניין אתה האם

100 סה״כ
95 כלל מעוניין לא

3 עוד מעוניין לא אך ניסיתי
2 ניסיתי טרם אך מעוניין
0 פעם מדי משתמש
0 קבוע באופן משתמש

 היות בסמים, שימוש היקף על כלשהי בדרך מצביעי□ אינם "היכרות" שנתוני לזכור כמובן יש
 לצורך מספרם. על מכך להסיק ואין המשתמשים, אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן

 כי עולה, בארץ תיכוניים בתי-ספר תלמידי בקרב אפידמיולוגי מחקר שמממצאי לציין יש השוואה,
 חוקיים לא פסיכו-אקטיביים בחומרי□ אחרונה בשנה השתמשו אשר 18-12 גילאי התלמידים שיעור
(.1995 ועמיתיו )רהב 9% על עומד
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 הבנות אחוז אבל (,3%) זהה בסמי□ בשימוש שהתנסו שדיווחו והבנות הבנים שאחוז לציין, יש
 לבנות בנים בין הבדלים אין בלבד(. 0.5% מול 3%) הבנים לעומת גבוה סמים לנסות המעוניינות

בסמים. המשתמשים בהיכרות

 אחוזים חמישה-עשר (.7%) 18-17 בגיל הוא בסמי□ בשימוש שהתנסו נוער בני של ביותר גבוה אחוז
 קושי כמובן, יש, (.14 בני בקרב 3% רק )לעומת בסמים שמשתמש מישהו מכירים 18 בגיל מהנערים

 אנונימי, בשאלון אם גם "להודות", מתבקש שהנער העובדה עקב זה מסוג מידע באיסוף ניכר
 עצמו, הנער לגבי לפחות לתת-דיווח, הסיכוי זאת, לאור בלתי-חוקית. ואף נורמטיבית, לא בפעילות

רב. הוא

 עולה בישראל, הממלכתית החינוך במערכת הלומדים תלמידי□ בקרב 1994 בשנת שנערך ממחקר
 או כלשהם, חוקיי□ בלתי בסמים האחרונה בשנה השתמשו 17-14 בגילאי מהתלמידים 5%כ- כי

 העולים הנוער בני בקרב המקביל מהשיעור במקצת גבוה זה שיעור (.1998 ועמיתיו, )הראל בכדורים
.2% על עומד אשר בכרמיאל

)באחוזים( בכרמיאל עולים נוער בני בקוב חריפים משקאות שתיית :50 לוח

חריפים? משקאות שותה אתה האם

100 סה״כ
0 קבוע באופן שותה

38 פעם מדי שותה
1 עוד שותה לא אך שתיתי בעבר
1 ניסיתי טרם אך לשתות, מעוניין

60 בכלל שותה לא

 חבר אף אין מהם 45%ל- חריפים. משקאות פעם מדי שותים (38%) העולים הנוער מבני ניכר אחוז
יותר. או שלושה מכירי□ 27%ו- שניים או אחד חבר מכירים 28% חריפים, משקאות ששותה

 בהתאמה. 30%ו- 46% הבנות, לעומת הבנים בקרב יותר גבוה חריפים במשקאות המשתמשים אחוז
 אחוז כצפוי, חריפים. במשקאות שמשתמשים חברי□ יש הבנות (50%) ולמחצית מהבנים 60%ל-

 נמצא לא מפתיע, באופן אבל, .18 בני בקרב 64%ל- 14 בגיל 21 מ-% הגיל, עם עולה האלכוהול שותי
חריפים. משקאות ששותים חברים, היכרות ולבין הנער גיל בין קשר

 שיעור 18-12 בגיל תלמידים מדג□ בקרב כי עולה לעיל שצוין האפידמיולוגי המחקר מממצאי
 גבוה זה שיעור (:1995 ועמיתיו )רהב 60% על עומד האחרונה בשנה חריפים במשקאות השימוש

 שתיית שיעור נמצא בישראל, הבוגרת היהודית האוכלוסייה בקרב גם בכרמיאל. במחקר מהנמצא
 מברית- עולי□ אוכלוסיית בקרב מאשר הוותיקה האוכלוסייה בקרב יותר גבוה חריפים משקאות
(.1994 ואוטנשטיין )רוזן לשעבר המועצות

63



 סמים, בנושא ילדיהן לבין ביניהן דעות חילוקי מתגלעים תדירות באיזו נשאלו הנוער ובני האמהות
 בנושא פעם אף דעות חילוקי נתגלעו לא כי דיווחו (99%) המכריע רובן סיגריות. ועישון אלכוהול

 (.89%) סיגריות עישון ובנושא האלכוהול, שתיית בנושא גם כך דיווחו (97%) המכריע ורובן הסמים
 לא פעם שאף אמרו הנוער מבני 96% חד-משמעיות: פחות היו האלה בנושאים הנוער בני תשובות

סיגריות. עישון בנושא - 84%ו- ״אלכוהול״, בנושא כך אמרו 86% הסמים, בנושא דעות חילוקי היו

אלימות
 אחת פעם לפחות הם האחרונים בחודשיים כי דיווחו (50%) 18-12 בגילאי הנוער מבני כמחצית
 הבנות לעומת (59%) הבנים בקרב יותר גבוה זה שיעור מישהו. על במכות איימו או קללו העליבו,

 זה בנושא גם (,24%) אחר/ת בנער/ה פיזית פגיעה פגעו הם כי דיווחו הנוער מבני כחמישית (.39%)
(.14%) מהבנות (33%) הבנים שיעור גבוה

העלייה בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.5
 העלייה. מלפני ציפיותיהם את כללי באופן תואמים בארץ החיים בה המידה על נשאלו הנוער בני

 טובים בארץ החיים (33%) שליש להערכת ציפיות, כל היו לא הנוער בני מבין (25%) מרבע ליותר
 שהחיים דיווחו הנוער מבני 18% משציפו. טובים פחות בארץ החיים 23% ולהערכת משציפו, יותר

העלייה. לפני שציפו כמו הם בארץ

 בהתאמה(. 29% לעומת 36%) הבנות לעומת טובים יותר בארץ החיים כי לציין יותר נוטים בנים
 בקרב הוא ציפיותיהם לעומת טובים כפחות בארץ החיים את המעריכים של ביותר הגבוה השיעור

.7% רק - 12 בני בקרב ביותר ונמוך (,34%) כשליש - 15 בני

 יורד העלייה לפני ציפיותיהם לעומת טובים" כ״פחות בארץ החיים את שמעריכים הנוער בני אחוז
 שנים, משלוש יותר הנמצאים בקרב 20%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 29%מ- הוותק עם

.32%ל- 13%מ- ציפיות, כל להם היו שלא שטוענים אלה של שיעורם עולה במקביל, אבל,

)באחוזים( ותק י9ל העלייה, נ■9ל יותיהם9צי לעומת בארץ הח״ם לגב• הנוער בני עמדות :51 לוח

שלוש בין שנתיים בין
שנים לחמש שנים לשלוש שנתיים עד סהייב בארץ העמדה/ותק

324 151 113 588 מוחלטים רים9במס סה״ב
32' 32 36 33 שציפה ממה טובים יותר
16 20 22 18 העלייה לפני שציפה כמו
20 25 29 23 משציפה טובים פחות
32 23 13 26 בנושא ציפיות היו לא
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)באחוזים( ניל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, החיים לגב• הנוער בני עמדות :52 לוח

18 17 16 15 14 13 12 סה״כ הנער העמדה/גיל

42 87 89 100 80 102 89 589 מוחלטים במספרים סה־כ

28 25 25 26 44 31 48 33 שציפה ממה טובים יותר
19 22 22 16 15 19 17 18 העלייה לפני שציפה כמו
29 29 26 34 16 22 ר 23 משציפה טובים פחות
24 24 27 24 25 28 28 26 בנושא ציפיות היו לא

הקליטה תהליך של כללית הערכה 7.6
 כולל בארץ, קליטתם תהליך את וההורים הנוער בני של הכוללת מהראייה מקצת תוצג להלן

 ארצה, לעלות להחלטה באשר מעמדותיהם מהקליטה, הוריהם ושל הנוער בני של שביעות-רצונם
בישראל. מהחיים הציפיות מימוש ומידת הבולטים הקליטה מקשיי

)באחוזים(
לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם בארץ מקליטתם הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :53 לוח

נוער בני אמהות

100 100 סה״כ
שביעות-רצון

15 3 מאוד מרוצה
66 55 מרוצה דל
16 36 מרוצה כל-כך לא

3 6 כלל מרוצה לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר היית האם
47 40 שכן בטוח/ה
33 41 שכן חושב/ת
12 13 שלא חושב/ת

8 6 שלא בטוח/ה

 הביעו (81%) רובם אמהותיהם. של זו על עולה בארץ מקליטתם הנוער בני של שביעות-רצונם מידת
 כמחצית רק זאת, לעומת מרוצים". "די 66%ו- מאוד" "מרוצים 15% מה□ מהקליטה, שביעות-רצון

מרוצות". "די 55%ו- מאוד" "מרוצות 3% מהן שבעות-רצון, מהאמהות (58%)

 )לעומת מרוצות" "די או מאוד" "מרוצות מהן 84% בארץ: מהקליטה יותר קצת שבעות-רצון הבנות
 שביעות- עולה כמו-כן, מהבנים(. 13% )לעומת מאוד״ "מרוצות בנות 18% בתוכן מהבנים(, 79%

(.54 )לוח בארץ הוותק עם מהקליטה הרצון
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)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער בני שביעות-רצון :54 לוח

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש שנתיים עד סה״כ בארץ ותק

324 151 113 588 מוחלט׳□ במספרים סרדב
19 14 ר 15 מאוד מרוצה
66 64 67 66 מרוצה די
13 18 22 16 מרוצה כל-כך לא
2 4 4 3 כלל מרוצה לא

ק <0.01 *

 ובין לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא ארצה לעלות ההחלטה על החזרה בנושא
 הנוער בני בקרב 39%מ- עולה לעלות בהחלטה הבטוחים הנוער בני אחוז השונות. הגיל קבוצות

 שיעור זאת, עם יחד שנים. משלוש יותר בארץ הנמצאים בקרב 51%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים
 השוהים הנוער, בני בקרב וגם הוותק, עם למעשה משתנה אינו לעלות, מההחלטה "המאוכזבים"

.21% על עומד עדיין שנים משלוש יותר בארץ

)באחוזים( ותק לפי ארצה, לעלות ההחלטה על לחזור לאפשרות בנוגע הנוער בני עמדות :55 לוח

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש שנתיים עד סה״כ בארץ עמדה/ותק

323 151 113 587 מוחלטים במספרים סה״ב

51 45 39 47 שכן בטוח
28 39 38 33 שכן חושב
13 10 13 12 שלא חושב

8 6 10 8 שלא בטוח

 בקרב 26%מ- יורד ארצה, לעלות מההחלטה "המאוכזבות" האמהות שיעור הנוער, לבני בניגוד
שנים. משלוש יותר הנמצאות בקרב 15%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאות

 בין בישראל מהקליטה שביעות-הרצון מבחינת משמעותיים הבדלים נמצאו לא הנוער בני בקרב
הגיל. קבוצות

 הנוער בני גיל לפי הבנות, ואמהות הבנים אמהות בין שיטתיים הבדלים נמצאו לא האמהות בקרב
 כי נמצא אולם בישראל, מהקליטה שביעות-הרצון מבחינת מועסקות ללא מועסקות בין וגם

 עד בארץ שנמצאות מאלו 49% הוותק: עם עולה בישראל מהקליטה האמהות של שביעות-רצונן
 בין בארץ הנמצאות בקרב עולה זה שיעור מהקליטה. מרוצות" "די או מאוד" "מרוצות שנתיים
(.65%) שנים לחמש שלוש בין בארץ הנמצאות בקרב במיוחד וגבוה (52%) שנים לשלוש שנתיים
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 ציינו האמהות היום. מתמודדים שאיתם העיקריות הבעיות על נשאלו הנוער בני וגם האמהות גם
 השפה ולימוד (35%) ביורוקרטיה (,56%) תעסוקה (,58%) המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר

 וגעגועים (43%) לימודים (,49%) המשפחה של הכלכלי המצב את ציינו גם הנוער בני (.34%) העברית
(.36%) לשעבר לברית-המועצות

סיכום .8
 משמעותית סוגייה על ומעמיק אמין מידע לאסוף ניסיון מהווה בכרמיאל העולים הנוער בני מיפקד
 הן הנוער, בני מתמודדים שאיתם הקשיים - והיא לשעבר, ברית-המועצות עולי בקליטת ביותר

 על הרווחים הדיווחים לצד גילם. בני בחברת קליטתם מבחינת והן החינוך במערכת בהשתלבות
 אין כמעט חריגה, והתנהגות ותיקים ישראלים נוער מבני ניכור מבתי-הספר, גבוהים נשירה אחוזי
סוגן. ועל ומשפחותיהם, הנוער בני מתמודדים שאיתן השונות הבעיות היקף על אמין מידע

 ינואר- בחודשים נערך המיפקד ואמהותיהם. הנוער בני מיפקד מתוך ממצאים מוצגים זה בדוח
 1989 מאוקטובר ארצה הגיעו אשר ואמהותיהם, עולים נוער בני 604 רואיינו ובמסגרתו ,1994 מארס

מהמיפקד. עיקריים ממצאים יוצגו להלן המיפקד. עריכת למועד ועד

ומשפחותיהם הנוער בני על רקע נתוני 8.1
 שנתיים בין בארץ נמצאים 26% משנתיים; פחות בארץ נמצאים הנוער מבני 19% - בארץ ותק ■

שנים. לחמש שלוש בין בארץ נמצאים 55% שנים; לשלוש

 במיוחד. גבוהה השכלה ברמת מאופיינים בכרמיאל הנוער בני הורי - ההורים השכלת רמת ■
 ברית-המועצות עולי בקרב המקביל הארצי מהאחוז גבוה העל-תיכונית ההשכלה בעלי אחוז

על-תיכונית. השכלה בעלי מהאבות 83%ו- מהאמהות 91% לשעבר:

 - 38% קווקז(; כולל )לא מרוסיה מוצאן הנערים ממשפחות 19% - מוצא רפובליקת ■
 - 6% האסיאתיות; מהרפובליקות - 8% ממולדביה; ־ 12% מבילורוסיה; - 14% מאוקראינה■

הבלטיות. מהרפובליקות - 3%ו- מקווקז

חד-הוריות. הן הנוער בני ממשפחות אחוזים שישה-עשר ■

 כל או רוב לכיסוי מספיקות משפחותיהן של שההכנסות דיווחו (66%) מהאמהות שני-שלישים ■
 29%ו- מרוצות", כל-כך "לא 51%) חייהן מרמת מרוצות אינן רובן אולם, הבסיסיים, הצרכים

מרוצות"(. לא "כלל

המשפחה בתוך יחסי□
הוריהם. עם זמן מדי פחות מבלים הם כי דיווחו (29%) הנוער מבני כשליש ■
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 תכופים, סכסוכים על דיווחו ומהאמהות הנוער מבני משליש פחות שנבדקו, הנושאים ברוב ■
■ וניקיון. סדר על שמירה הוא סכסוכים יש עליו ביותר הנפוץ הנושא כאשר

 בטרם המצב לעומת יותר טובים שיחסיהם העריכו הנוער מבני 20%ו- מהאמהות 14% רק ■
יותר. גרועים אלה שיחסים העריכו בהתאמה, ,13%ו- 12%ו- העלייה,

בלימודים הישגים בב׳ת-הספר: השתלבות 8.2
 מהממצאים ואכן, ורב-ממדי. מורכב תהליך הוא החינוך במערכת הנוער בני השתלבות תהליך ■

כאחד. ובעייתיים חיוביים היבטים יש זה שלתהליך עולה

 ואחד ארבעים לפחות. אחד לימוד במקצוע קושי על דיווחו הנוער מבני אחוזים וחמישה שבעים ■
 בארבעה - 6% מקצועות, בשלושה או בשניים - 53% אחד, במקצוע מתקשים מהם אחוזים

ויותר.

 אחוזים ותשעה עשרים לפחות. אחד במקצוע "נכשל" ציון קיבלו מהמתקשים (49%) כמחצית ■
מקצועות. בשלושה - 8% מקצועות, בשני -12% אחד, במקצוע ״נכשל" ציון קיבלו מהמתקשים

 את להבין כדי מספיקה בעברית שליטתם שרמת דיווחו מהתלמידים אחוזים ושמונה שמונים ■
בית. שיעורי להכין כדי - 85% בשיעור, ולענות להצביע כדי - 80% בשיעור, המורה דברי

 שני-שלישים מהם לבגרות. במסלול לומדים ומעלה י' בכיתות מהלומדים אחוזים ואחד תשעים ■
 אולם, בחינה. לאף ייגשו לא 8% ורק לחלקן, (26%) רבע הבחינות, לכל שיגשו מעריכים (66%)

.18%ל- מגיע הבגרות לבחינות לגשת מתכוונים שאינם אלה אחוז י״ב כיתות תלמידי בקרב

 כשני- הבגרות, מבחינות חוששים אינם כלל לבגרות במסלול מהלומדים (31%) לשליש קרוב ■
 הוותק עם יורד החוששים אחוז כולן. לגבי חוששים 5% ורק חלקן, לגבי חוששים (64%) שלישים

בארץ.

 משיעורים והן שלמים לימודים מימי הן - יחסית רווחות מלימודים ההיעדרויות תופעות ■
 מבית-הספר בחודש" מפעם "יותר או יום" כל "כמעט נעדרים הנוער מבני 10%כ- ספציפיים.

זו. בתדירות ספציפיים משיעורים נעדרים 13%וכ- שלמים לימים

 ציון לקבל הנוער בני הסתברות על המשפיעים הגורמים את לברר כדי רב-משתני ניתוח נערך ■
 ותק גיל, מין, כגון במחקר, שנבדקו שהמשתנים התברר אולם, בתעודה. כלשהו במקצוע נכשל

 על מצומצם באופן רק מעידים המשפחה, של הכלכלי המצב והערכת האם השכלת בארץ,
 אישיות מאפייני כגון אחרים, מאפיינים כי וייתכן הלימוד, במקצועות להיכשל ההסתברות

הכישלון. לתופעת יותר קשורים בלימודים והתנהגות
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 החדשים העולים בקרב במיוחד אחר, וציוד ספרים - לימודי בציוד מחסור של בעיה קיימת ■
זה. מחסור על דיווחו שנתיים עד בארץ הנמצאים הנוער מבני 22% יחסית:

 לכל ייגשו שהם חושבים 66% רק לבגרות, במסלול שלומדים י׳-י״ב כיתות תלמידי מקרב ■
 אחת לא לאף ייגשו שלא חושבים 18% י״ב תלמידי ובקרב י״ב כיתה סיום עד הבגרות בחינות

מהבחינות.

מבית-ספר שביעות-רצון 8.3
 אך (,73%) האמהות בקרב והן (83%) הנוער בני בקרב הן גבוהה מבית-הספר שביעות-הרצון ■

מאוד". "מרוצים קטן מיעוט רק הקבוצות בשתי

 בבית- הלימודים שרמת חושבים (13%) נוער מבני מבוטל לא ואחוז (25%) מהאמהות רבע ■
כמו מדי". "גבוהה שהיא חושבים נוער ובני אמהות של קטן מיעוט ורק מדי", "נמוכה הספר

 "חלשה בבית-הספר שהמשמעת חושבים (26%) הנוער ובני (42%) מהאמהות ניכר חלק כן,
מדי".

בבית־הספר: חיובית השתלבות על המצביעים נת;-י□
 כתלמידים עצמם את מעריכים 4% רק שנים, משלוש יותר בארץ הנמצאים הנוער בני בקרב ■

"חלשים".

 כגורם העברית בשפה קשיים על מדווחים אינם הנוער בני של המכריע רובם לצפוי, אולי בניגוד ■
 כדי טוב די בעברית שלהם שהידע חשים 88% לדוגמה, בלימודים. להשתלב עליהם המקשה

בית. שיעורי להכין כדי טובה די שלהם שהעברית חשים 85%ו- השיעורים, את להבין

בבית-הספר לעולים הניתן הסיוע 8.4
 לסיוע מיוחדים הסדרים קיימים שבבית-ספרם ציינו (88%) הנוער בני של המכריע הרוב ■

עולים. לתלמידים
 הדרכה. או ייעוץ לקבלת בית-הספר מסגל למישהו פנו התלמידים מכלל כמחצית רק זאת, עם

 להדרכה או לייעוץ זקוקים שהם דיווחו מההורים 23%ו- הנוער בני מתוך אחוזים ארבעה-עשר
לקבלן. פנו לא אך

(.82%) בלימודים מצבם של בנושא בעיקר בית-הספר, צוות עם התייעצו הנוער בני ■

 התגלו העולים לתלמידים הניתנים הלימוד, במקצועות הקונקרטי הסיוע סוגי מגוון אף על ■
 בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 44% מסופקים: בלתי צרכים זה בנושא

 סיוע מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה המתקשים מבין 33%ר- מקצועות,
 אינם גם מקצועות, בשלושה הנכשלים מבין (28%) מרבע למעלה גם בלימודים. כלשהו
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 ו הנוער מבני 77%) הגדול הרוב זו, עזרה מקבלים שאינם מי בקרב בלימודים. סיוע מקבלים
 לא ש״זה תחושה מתוך לעזרה, פנו לא אפילו מקצתם סיוע. לקבל רוצים היו מהאמהות( 86%

הפנייה. נוהל של אי-ידיעה מתוך או יעזור"

 נוספים סיוע סוגי ו/או (50%) עזרה של שעות יותר הרוצים רבים יש סיוע, המקבלים מבין אפילו ■
(41%.)

בארץ. הוותק עם יורד אינו עזרה מקבלי אחוז ■

 מהסיוע (24%) מרוצות״ לא ״כלל או (30%) מרוצות״ כל-כך ״לא (54%) האמהות ממחצית יותר ■
ילדיהן. שמקבלים

 לדעת ואילו (,83%) בקבוצות עזר שיעורי היא הנוער בני לדעת סיוע לקבלת המועדפת הצורה ■
(.84%) ביחידות עזר שיעורי - האמהות

 שהם דיווחו 61 % - לבית-הספר מחוץ סיוע לקבלת השונות האפשרויות על מידע חסר נוער לבני ■
 לא הסיוע, קיום על שידעו הנוער מבני ניכרים אחוזים כמו-כן, כזאת; אפשרות על יודעי□ אינם

לפנות". איך ידעו "לא כי לקבלתו פנו

סדיר לא וביקור מלימודי□ כשירה 8.5
 הכללית היהודית האוכלוסייה בקרב 5.6% לעומת 17-14 בנילא■ 148% על עומד הנשירה שיעור ■

.1993/94 בשני□

 9% לעומת 16% על עומד 17-14 גילאי בנים בקרב הנשירה שיעור - בנים הם הנושרים כל כמעט ■
בארץ. היהודים הבנים כלל בקרב

 החינוך, משרד בפיקוח מבתי-ספר נשרו מהם 35% -17 בגיל בנים בקרב במיוחד גבוה הנשירה שיעור ■
כלל. לומדים אינם 29%ו- אלטרנטיביות, לימוד במסגרות לומדים 6% רק ומתוכם

 )בדרך כלשהי במסגרת לומדים אך החינוך משרד שבפיקוח בבית־ספר לומדי□ שאינם נוער לבני הכוונה 14
כלל. לומדים שאינם נוער בני וכן, העבודה(, משרד שבפיקוח במסגרות כלל

מסוימת. ותק בקבוצת מרוכזת ואינה ט׳ כיתה סיו□ אחרי במיוחד מתרחשת הנשירה -
 הנערים קבוצות ששתי■ כך על מצביעה הלומדים לעומת הנושרים של הרקע נתוני בדיקת -

 הורי )כאשר ההורים מועסקים שבהם היד ובמשלחי הורים בהשכלת בעיקר מזו זו נבדלות
בלתי-מקצועיות(. בעבודות - ופחות וחופשיים אקדמיים במקצועות יותר מועסקים הלומדים

 הורי יתר כל •10% מלבד אקדמית. השכלה יש הנושרים הורי 20%ול- הלומדים הורי למחצית -
על-תיכונית. מכללה או תיכון בית-ספר לפחות סיימו הנושרים

המוצא. רפובליקת מבחינת ללומדים הנושרים בלן משמעותיים הבדלים אין -
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רק (29%) מהם וכשליש אלטרנטיביות במסגרת לומדים מהנושרים (45%) ממחצית פחות - ]

עובדים. ואינם לומדים אינם נוער בני שמונה עובדים.

מימי נעדרים או ספציפיים בשיעורים סדיר באופן מבקרים אינם תלמידים של מבוטל לא שיעור ■ ?

13%וכ- שלמי□ לימים בחודש, מפעם ליותר עד יו□ כל כמעט נעדרי□ 10%כ- שלמים. לימוד :
משיעורים. .

 בלימודים. התקשות לבין ספציפיים, ומשיעורים מבית-הספר תכופות היעדרויות בין קשר יש ■
 שייתכן לציין יש גבוהה. בתכיפות הנעדרים הנוער בני בקרב במיוחד גבוה המתקשים שיעור

ההיעדרויות. עקב מתעצמים שהקשיים ייתכן ואף מהקשיים "בריחה" מבטאות שההיעדרויות

הנוער מבני 9% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר <
 17-16 הגילי□ טווח בקרב מלימודים. 15נשרו או בחודש( ימי□ 9)כ- מאוד גבוה בתדירות נעדרו
.14%לכ- ומגיע יותר גבוה זה שיעור

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 15
כלל. לומדים

הבית-ספרית למערכת מחוץ מידע וצורכי סיוע מקורות 8.6
 תרבותיים, שירותים של וכמו-כן העירייה, של וחינוך קליטה מחלקות של רחבה היכרות קיימת ■

וקונסרבטוריון. התרבות היכל עירונית, ספרייה מתנ״ס, כגון

 החינוכי הפסיכולוגי והשירות הנוער לקידום יחידה רווחה, לשירותי מחלקה כגון שירותים, ■
יותר. מועטת במידה ומנוצלים מוכרי□

ביחס מידע בקבלת רב עניין מביעים והאמהות הנוער שבני בכך גם ביטוי מקבל הדבר ■
וכר. פנאי פעולות צבאי, שירות עבודה, בלימודים, הקשורים שונים לנושאים נ
ג
הנוער בני של בשכר עבודה 8.7 נ
בני כלל בקרב 10%כ- לעומת וזאת עובדים, 17-15 גילאי הנוער מבני אחוזים עשר חמישה ■ 1
ושבעה שלושים מעבודתם. מרוצי□ העובדים הנוער מבני אחוזים ואחד שבעי□ היהודים. הנוער (

הלימודים. שנת במהלך בשכר יעבדו שילדיהן מעוניינות האמהות מכלל אחוזים

בצה״ל שירות 8.8 *
 קודם ללמוד מתכוונים 2% לצה״ל, להתגייס מתכוונים 77% ומעלה 16 גילאי נוער בני בקרב ■

 טרם 8%ו- מהבנים(, 7%ו- מהבנות 20%) להתגייס מתכוונים אינם 13% להתגייס; ואחר-כך
יתגייסו. אם החליטו
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 חוששים 12% אך צבאי, משירות חוששים( אינם כמעט )או חוששים אינם הנוער בני רוב ■
מהבית. ומריחוק הפיזי מהמאמץ בעיקר חוששים הנוער בני מאוד". "רבה או רבה" ב״מידה

 לבגרותם לתרום יכול שהצבא חושבים, מהאמהות (62%) וכשני-שלישים הנוער בני מחצית ■
 ללימוד - בהתאמה( 36%ו- 37%) הנוער ובני מהאמהות משליש ויותר הנוער, בני של ועצמאותם

מקצוע.

חברתית השתלבות 8.9
 וזאת העולים, הנוער בני של טובה חברתית הסתגלות ועל השתלבות על מצביעים הממצאים ■

ואינדיקטורים. ממדים של רחב רצף פני על

 (13%) הנוער בני הם מעטים עולים; הם הטובים חבריהם שכל דיווחו הנוער מבני 28% רק ■
 מיחס שביעות-רצון הביעו מהם 80%ו- גילם; בני עם חברתיים בקשרים חוסר על המדווחים
כלפיהם. הוותיקים הישראלים התלמידים

הפסקות. לבלות מי עם יש הנוער מבני 98%ל- ■

 לחלק יצאו 24% בבית-הספר, שאורגנו הטיולים לכל יצאו הם כי דיווחו (69%) הנוער בני רוב ■
 כלל השתתפו שלא או מהטיולים בחלק רק שהשתתפו הנוער בני טיול. לאף יצאו לא 7% ורק

 אחרת מאורגנת בפעולה עיסוק עייפות, או מחלה ורצון, עניין חוסר לכך שונות כסיבות ציינו
בכיתה. התלמידים במחיצת לבלות ואי-רצון

נפש". "חבר יש הנוער מבני (76%) מכריע לרוב ■

 6%ל- יש", כלל "בדרך 31 ל-% לבלות, מי עם ״תמיד" יש הנוער מבני (62%) לשני-שלישים כמעט ■
לבלות". מי עם אין פעם "אף אחד לאחוז ורק אין" כלל "בדרך

 (43%) כמחציתם שלהם: החברה לחיי הנוגע בכל הזמן עם שיפור כלל בדרך מציינים הנוער בני ■
 (64%) וכשני-שלישים העלייה, לפני מאשר יותר טובים בהווה שלהם החברה שחיי מציינים

הזמן. שעובר ככל משתפרים שלהם החברה חיי כי מעריכים

פורמלי. הלא החינוך במסגרות משתתפים מבוטל לא אחוז ■

עולים. נוער לבני לסייע מוכן ותיק ישראלי שנוער לכך הסכימו (62%) הנוער בני רוב ■

 הנוער לבני יש הנוער, בני של האישיות ההתנסויות את המשקפים אלו, מעודדים ממצאים לצד ■
 כשלושה-רבעים לדוגמה, עולה. לנוער ותיק נוער בין היחסים על חיוביות פחות כלליות דעות

 נוער ובני ותיקים נוער בני בין קשרי□ מעט שיש נאמר בו היגד ע□ הסכימו הנוער מבני (73%)
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 שבאופן ייתכן תכופים. הקבוצות שתי בין שהסכסוכים הסכימו (65%) ושני-שלישים עולים,
 האישיות התנסויותיהם אף על זה, לנושא סטראוטיפית התייחסות מתייחסים הנוער בני כללי

 כך הוותיקים. הישראלים לעומת מצומצמת קבוצה הם העולים ועוד, זאת יותר. החיוביות
 העולים, עם חיוביים חברתיים בקשרי□ נמצאת מצומצמת ותיקים ישראלים שקבוצת שייתכן
 העולים הנוער בני של האישיות ההתנסויות של החיובי אופיין על להשפיע העשויה עובדה
החברתית. ההשתלבות בנושא

הקליטה מתהליך כללית ושביעות-רצון הישראלית לחברה ההשתייכות תחושת 8.10
 עצמם רואים כמחציתם זהותם. גיבוש מבחינת מעבר בתהליך נמצאים העולים טבעי באופן ■

 וכמחציתם בהתאמה( 33%ו- 19%) מידה״ באותה ורוסים "ישראלים או ישראלים״ כ״יותר
 כ״יותר להיחשב מעדיפים רובם להם, הרצויה הזהות מבחינת אך (.48%) רוסים" כ״יותר

(.19%) רוסים״ "כיותר מיעוט ורק (,44%) מידה״ באותה ורוסים "ישראלים או (37%) ישראלים״

 זאת עם יחד הישראלית. הלאומית הזהות תחושת במידת בארץ הוותק עם משמעותי שינוי יש ■
 או רוסים" כ״יותר עצמם את רואים הנוער מבני (42%) ניכר חלק בארץ שנים שלוש לאחר גם

לגמרי". "רוסים

 נוער בני להדריך או התנדבותית בפעילות להשתתף מעוניינים הנוער מבני אחוזים עשרים ■
אחרים.

לימודיהם. סיום עם לצה״ל להתגייס מתכוונים שהם דיווחו הנוער■ מבני אחוזים ושבעה שבעים ■

רחב. בהיקף בסמי□ ושימוש אלימות, כגון חריגות, לתופעות בנתוני□ ביטוי אין ■

 58 % לעומת בארץ, קליטתם מתהליך כללי באופן שבעי-רצון הנוער מבני אחוזים ואחד שמונים ■
מהוריהם.

 שיעורם זאת, עם יחד ארצה. לעלות ההחלטה על חוזרים היו הנוער מבני אחוזים ואחד שמונים ■
הוותק. עם יורד אינו זו החלטה על חוזרים היו שלא אלה של

והוריהם הנוער בני את המדאיגות העיקריות והסוגיות הבעיות 8.11
 המצב בעיקר ציינו הנוער בני בקושי, נתקלים ה□ שבה□ נושאים על שאלות לסדרת בתשובה ■

 ההורים. עם יחסי□ או החברתי המצב את ציינו בלבד מעטים ולימודים. המשפחה של הכלכלי
התעסוקה. ובעיית המשפחה של הכלכלי מצב בעיקר ציינו האמהות

 הוא שצוין העיקרי והנושא בניהן כלפי דאגה שמעוררים נושאים על האמהות נשאלו במקביל, ■
 מצב הילד, של רוחו ממצב כגון רבים, מנושאים מודאגים ההורים כללי באופן הלימודים. מצב

ועבודתו. בריאותו
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 הנוער בני של קליטתם תהליך של השונים ההיבטים על נתונים מגוון מספק בכרמיאל המיפקד
 ובעייתיים חיוביים היבטים בה ויש העולים, רוב לגבי למדי מורכבת תמונה מצטיירת ככלל העולים.
 הקליטה. בתהליך יותר מתקשה העולים הנוער בני מבין גדולה שקבוצה ספק אין זאת, עם כאחד.

 10%-20%ב- מדובר כלל בדרך אך השונים, הנושאים מבחינת משתנה המתקשים הנוער בני אחוז

הנוער. בני מסך

 עצמם את הנוער בני הערכת כגון אינדיקטורים, של ארוכה בשורה בארץ הוותק עם החל השיפור
 בארץ החברה חיי הערכת ותיקים, ישראלים נוער בני של מיחסם שביעות-רצון טובים, כתלמידים

ועוד. לימודי בציוד מחסור
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בי: חלק

 לשעבר: מברית-המועצות עולים נוער בני קליטת
ברחובות ממחקר ממצאים



מבוא .1
מרכיבים: מספר וכלל. 1995 אפריל-יולי בחודשים נערך ברחובות הנתונים איסוף

 הנוער בני כל את לאתר מנת על רחובות בעיר הדיור יחידות 27,030 של לדלת מדלת סריקה (1)
 גרים בהן דירות 2,348 אותרו בסריקה והוריהם. (18-14 )גילאי לשעבר מברית-המועצות העולים

 משנת ארצה שעלו ,18-14 גילאי עולים, נוער בני 343 אותרו לשעבר. מברית-המועצות עולים
 בני קבוצת לפיכך לימודיהם, את סיימו שכבר עולים נרשמו לא הסריקה בתהליך ואילך. 1989
במחקר. כלולים אינם אלו נוער

 הנוער בני של העיקריים הצרכים את לאתר מנת על ואמהותיהם הנוער בני של עומק ריאיון (2)
 כגון תחומים, במגוון לצרכים התייחס הריאיון האמהות. ראות ומנקודת ראותם מנקודת

 יחסים כאחד, ותיקים וישראלים עולים - אחרים נוער בני עם יחסים בבית-הספר, השתלבות
 בה המידה על לעמוד העומק ריאיון נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות והשתלבות המשפחה, בתוך

 בוצעו העומק וראיונות הסריקה אלו. לצרכים מענה מספקים אכן הקיימים והשירותים הסיוע
 שכלל הדרכה ביום השתתפו המראיינים לשעבר. מברית-המועצות עולים מראיינים על-ידי

 בעבודת תרגול וכן הראיונות, ביצוע ותוכנם, השאלונים מבנה המחקר, מטרות על הסברים
16אמהות. 306ו- נערים 283 רואיינו לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו הריאיון.

 ליישוב מעבר איתור, חוסר להתראיין, סירוב כגון שונות, מסיבות רואיינו לא אמהות 37ו- נוער בני 60 16
 הנוער מבני 23ו- להתראיין סירבו הנוער בני שישה-עשר ועוד. לריאיון הסקירה שבין הזמן בפרק אחר

 סירוב בשל רואיינו שלא הנוער בני מספר כלומר, הנער, לריאיון סירבו שאמהותיהם משום רואיינו לא
 בגיל נערים שני היו משפחות 19ב־ .24 על להתראיין המסרבות מספר עומד האמהות בקרב .39 על עומד

אקראית. בחירה על-ידי מהם, אחד רק לראיין הוחלט .18־14

 עבודת רכזי עברו במסגרתה השאלונים, כל על איכות בקרת נערכה הראיונות, לביצוע במקביל
 וכהלכה. במלואם שמולאו לוודא במטרה מהשדה שחזרו ביום בו השאלונים כל על השדה
 עם טלפון שיחת באמצעות (,173) מהשאלונים 28%כ- על אמינות בדיקת נערכה בנוסף,

 הקיים למידע תשובותיהם בין ההתאמה ונבדקה שאלות מספר שוב נשאלו בה המרואיינים
בשאלון.

 בשאלון פנים. אל פנים הריאיון לאחר והאמהות הנוער בני מילאו אותו עצמי למילוי שאלון (3)
 על-ידי המופעלים משמעת אמצעי כגון יותר, ואישיים רגישים בנושאים שאלות נכללו זה

וכר. אלכוהול שתיית בסמים, שימוש ההורים,

 מתוך הן ברחובות, והוריהם הנוער בני מיפקד מתוך נבחרים ממצאים בהרחבה יוצגו זה בחלק
 על הממצאים עובדו רחובות על הדוח כתיבת בעת עצמי. למילוי השאלונים מתוך והן הראיונות
 הדוח המחקר. נערך בהם האחרים היישובים על הממצאים במלואם עובדו וטרם בלבד כרמיאל

 ברחובות. שהתקבלו לממצאים השוואתם תוך כרמיאל של מהממצאים לחלק התייחסות גם כולל
 הממצאים את ללמוד מנת על פעילויות סדרת ברחובות התקיימו המחקר שבעקבות לציין יש
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 מתןטיפרל תוך הנושרים בקרב מרוכזת פעילות התקיימה מהם. הנובעים הלקחים את וליישם
 מפתח, אנשי כולל השונים העירוניים השירותים מנהלי של פורום בפני הוצגו הממצאים פרטני.

 ביום הממצאים הוצגו כמו-כן השונות. המערכות עבודת על הממצאים השלכות על דיון והתקיים
 הפצת כגון בנושאים, התמקד אשר נוער, בבני המטפלים שונים משירותים לצוותים שהתקיים עיון

 כמובן, כולל, היעד, קהלי לבין השירותים נותני בין יותר טובה תקשורת ויצירת השירותים על מידע
עולים. משפחות

 במחקרים המכון עסק יישובים, בחמישה העולים הנוער בני על המחקר סיום שלאחר לציין אף יש
 )ראה אתיופיה יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים

 חלק של השוואות גם מופיעות אלו מחקרים על המבוססים בדוחות (.1998 וחביב, נועם ליפשיץ,
, לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני כלל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים

ומשפחותיהם הנוער בני של סוציו-דמוגרפ״ם מאפיינים .2
 בני ושל ברחובות העולים הנוער בני של העיקריים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים יתוארו זה בפרק

 חייהם, תנאי של שונים ומאפיינים בארץ הוותק מוצא, רפובליקת הנוער, בני גיל כגון משפחותיהם,
ההורים. של והכלכלי התעסוקתי ומצבם דיור תנאי כגון

ומין גיל 2.1
 בנות. וכמחציתם בנים כמחציתם ,18-14 גילאי ברחובות, נוער בני 283 על נתונים נאספו זה במחקר

 10%) 14 בני של היא ביותר והקטנה הנוער(, מבני 29%) 16 בני של היא ביותר הגדולה הגיל שכבת

הנוער(. מבני

לשעבר בברית-רזמועצות מוצא רפובליקת 2.2
 27% לארץ: העלייה לפני התגוררו בהן עיקריות מוצא רפובליקות חמש ציינו הנוער בני אמהות

 אוזבקיסטן, כגון אסיאתיות, מרפובליקות 10% ומולדביה, בילורוסיה מאוקראינה 48% ,7מרוסיה,
 לטביה, הבלטיות: מהרפובליקות באים נוספים 7%ו- מקווקז, 8%כ- קווקז(, )מלבד טדג׳יקיסטן

ואסטוניה. ליטא

בארץ ותק 2.3
 קבוצות: לארבע הנוער בני אוכלוסיית חולקה בארץ, לוותק ביחס המחקר ממצאי בניתוח

 הקבוצה (,20%) משנתיים פחות בארץ שהו המחקר עריכת בעת אשר נוער בני כוללת הראשונה
 בין בארץ ששהו נוער בני - השלישית (,10%) לשלוש שנתיים בין בארץ ששהו נוער בני - השנייה

(.16%) שנים מחמש למעלה בארץ שהו אשר נוער בני כוללת והרביעית (,54%) שנים לחמש שלוש

קווקזיות. לאוטונומיות פרט 17
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1

הנוער בני של סוציו-דמוגרפ״ם מאפיינים :1 לוח

סה״כ י

באחוזים
 במספרים
מוחלטים

283 100 סה״כ

מין
145 51 זכר
138 49 נקבה

גיל
27 10 14

55 19 15

83 29 16

62 22 17

56 20 18

*מוצא אזורי
82 27 **רוסיה

146 48 מולדביה בילורוסיה, אוקראינה,
32 10 אסיה
24 8 קווקז
22 ר בלטיות רפובליקות

בארץ ורמן
57 20 משנתיים פחות
28 10 שנים לשלוש שנתיים בין

152 54 שנים לחמש שלוש בין
46 16 ויותר שנים חמש

רזטבר )ראה 306ל- התשובות סך מגיע ולפיכך הנוער, ובני אמהות מתשובות נלקח זו בשאלה המידע *

קווקזיות. לאוטונומיות פרט **

דיור ותנאי בית משקי 2.4
הנוער בני משפחות וסוגי גודל

 עם מתגוררים הנוער מבני 14% הוריהם, שני עם יחד מתגוררים (83%) הנוער בני של הגדול הרוב
 או אב עם מתגוררים נוסף ואחוז אבותיהם, עם רק מתגוררים הנוער מבני 2% בלבד, אמהותיהם

חורגים. אם

 (43%) מהם ניכר וחלק ואחיות, אחים עם גם מתגוררים הנוער בני (56%) ממחצית למעלה

וסבתות. סבים - המורחבת המשפחה בני עם גם הדירה באותה מתגוררים
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חד־הוריות משפחות
 בקרב לשיעורן יחסית גבוה ברחובות הנוער בני משפחות בקרב 18החד-הוריות המשפחות שיעור

 שיעור עמד ישראל אוכלוסיית כלל בקרב .16% על ועומד הוותיקות הישראליות המשפחות
 ועל 1989 בשנת 8.4% על 18 לגיל מתחת ילדים ע□ המשפחות כלל מתוך החד-הוריות המשפחות

אישה. עומדת החד-הוריות מהמשפחות 88% בראש .1994 בשנת 10.8%

 בלא לפחות, אחד נתמך ומילד יחיד מהורה המורכבת משפחתית, כיחידה מוגדרת חד-הורית משפחה 18
(.1993 ועמיתיה )בר-און השני מהמין בן־זוג קבוע באופן אליה שישתייך

 וכן, יותר, נמוך ותק בעלת באוכלוסייה מדובר ברחובות לפיכך קודם, שנה הנתונים נאספו בכרמיאל 19
הנ״ל. המועדים שני בין בארץ הקליטה באווירת שוני שקיים ייתכן

דיור צפיפות
 לחדר, נפשות 1.33 של ממוצע על עומדת ברחובות העולים הנוער בני משפחות של הדיור צפיפות
 )הלמ״ס 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב לחדר נפשות 0.99 של ממוצע לעומת

1995.)

דיור סוגי
 זה אחוז אולם, שבבעלותן. בדירה גרות (43%) הנוער בני ממשפחות ניכר אחוז כי עולה 2 מלוח
 19(58%) 1994 בשנת בכרמיאל שנמצא העולים הנוער בני משפחות בקרב הדירות בעלי מאחוז נמוך

 )ראה המחקר עריכת בעת ותיקות פחות היו בכרמיאל הנוער בני שמשפחות העובדה אף על וזאת
 לרכוש העולים משפחות על מקשה המרכז באזור הדירות של היחסי היוקר הנראה, כפי א׳(. חלק

 מהמשפחות 4%מ- בארץ: הוותק עם עולה ברחובות דירה בעלות המשפחות אחוז כצפוי, דירות.
שנים. מחמש למעלה בארץ המתגוררות המשפחות בקרב71%ל- ועד שנתיים עד בארץ המתגוררות

)באחוזים( בארץ ותק לפי העולים הנוער בני משפחות של דיור סוג׳ :2 לוח
למעלה שלוש בין שנתיים בין עד
שנים מחמש שנים לחמש שנים לשלוש שנתיים סה״כ דיור סוג

52 168 29 56 305 מוחלטים במספרים סרדב
100 100 100 100 100 סה־כ

71 49 31 4 43 *בעלות
2 1 0 0 1 אחר משפחה בן בעלות
4 1 0 0 1 **ציבורית שכירות

23 49 69 96 55 פרטית שכירות
 אינם אך דירה רכשו נוספים אחוזים ארבעה-עשר בבעלותם. בדירה המתגוררים עולים כוללת זו הגדרה *

 והם אחר, באזור ממוקמת שהדירה או בבעלותם לדירה לעבור עומדים שהם ייתכן בה. מתגוררים
בשכירות. להתגורר שונות, מסיבות מעדיפים,

מעמידר/עמיגור. שכירות **



 1994-1989 השנים בין לארץ שעלו לשעבר ברית-המועצות מעולי 69% השיכון, משרד נתוני פי על

 1989 בשנת מהעולים 42%מ- בארץ הוותק עם עולה דירה שרכשו המשפחות שיעור דירה. רכשו
(.699 עמ' ,1996 ,46 המדינה מבקר )דוח 1994 בשנת מהעולים 87%ל-

 מאשר טוב כפחות בארץ שלהן הדיור מצב את העריכו הנוער בני מאמהות (47%) למחצית קרוב
 בברית-המועצות למצבן דומה שלהן הדיור מצב כי העריכו (33%) כשליש לשעבר, בברית-המועצות

 בברית-המועצות משהיה טוב בארץ המצב כי העריכו הנוער בני מאמהות 20% ואילו לשעבר,
 יותר וגבוה הוותק עם עולה בארץ יותר כטוב הדיור מצב את שהעריכו האמהות שיעור לשעבר.

נמוכה. דיור בצפיפות המתגוררות בקרב וכן שבבעלותן, בדירה המתגוררות בקרב

העולים הנוער בני הורי השכלת 2.5
 העל- ההשכלה בעלות שיעור גבוהה. השכלה רמת בעלת היא ברחובות הנוער בני הורי אוכלוסיית

 מקצועית מכללה סיימו מהאמהות 27% כאשר ,96%לכ- מגיע הנוער בני אמהות בקרב תיכונית
אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו מהן 69%ו-

 22% מתוכם, .87%ל- ומגיע יותר נמוך הנוער בני אבות בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור

 בכרמיאל המחקר מממצאי אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו 65%ו- מקצועית מכללה סיימו
 83% לדוגמה, במעט: נמוכה זו בעיר העולים הנוער בני הורי השכלת רמת כללי באופן כי עולה

על-תיכונית. השכלה בעלי הם מהאבות

 הורי גילאי לטווח הדומה ,54-35 הגילים בטווח לשעבר, ברית-המועצות עולי אוכלוסיית כלל בקרב
 כלל ובקרב 83% על 1992 בשנת העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור עמד ברחובות, הנערים

(.1995 )הלמ״ס בלבד 39% על בישראל היהודית האוכלוסייה

העולים הנוער בני רי1ה של התעסוקתי מצבם 2.6
 עובד 14% בקרב עובדים, ההורים שני הורים, זוג יש בהן מהמשפחות (78%) כשלושה-רבעים בקרב

 אינם הזוג בני שני מהמשפחות 2% בקרב ורק היחידה, המפרנסת היא האם 6% בקרב האב, רק
 20:1994 בשנת ברוקדייל מכון על-ידי שנערך תעסוקה סקר לממצאי דומים אלה ממצאים עובדים.

 ורק האם רק 6%ב- עובד, האב רק 17%ב- עובדים, ההורים שני הדו-הוריות מהמשפחות 77% בקרב
בדפוס(. וליטוויק )נועם עובד לא אחד אף אחד באחוז

 כלומר ברחובות, המחקר לאוכלוסיית המקביל בגיל ונשים גברים כוללים התעסוקה מסקר הנתונים 20
לילדים. הורים שהם ,54-35

 הגברים חמשת כל עובדות. מהאמהות 73% אשה, עומדת שבראשן החד-הוריות המשפחות בקרב
עובדים. אינם חד-הורית משפחה בראש העומדים
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 שיעור ;83% על עומד ברחובות העולים הנוער בני אמהות כלל בקרב המועסקות האמהות שיעור
 המקבילים לשיעורים דומים אלו שיעורים .90% על ועומד יותר עוד גבוה המועסקים הגברים
בדפוס(. וליטוויק )נועם הגברים בקרב 94%ו- נשים בקרב 82% התעסוקה: בסקר שנמצאו

 שעות ממוצעי שעות. 54 על האבות ושל 44 על עומד האמהות של השבועיות העבודה שעות ממוצע
 34 על 1994 בשנת עמדו ,54-35 גילאי בישראל היהודיים המועסקים אוכלוסיית כלל של העבודה

 בקרב שעות 49 על הממוצעים עמדו התעסוקה בסקר 21העובדים. הגברים בקרב 48ו- הנשים בקרב
 הנוער בני הורי של המרובות העבודה שעות בדפוס(. וליטוויק )נועם הנשים בקרב שעות 38ו- הגברים

 בה בשעה הנוער, בני בחיי שלהם המעורבות ומידת הקשרים אופי על להשפיע עשויות ברחובות
ההגירה. סיטואציית עם גם מתמודדים ההתבגרות בגיל הנערים

.1980-1978 עמ׳ ,1994 אדם, כוח סקרי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 21

העולים הנוער בני הורי של משלחי־היד 2.7
 למצוא מתקשים ברית-המועצות מעולי רבים בארץ הקליטה של הראשונים בשלבים שלפחות ידוע

 קיים כי נמצא ואכן, והכשרתם. כישוריהם את שתהלום תעסוקה - שכן כל ולא כלשהי, תעסוקה
 ידם משלח הרכב לבין לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של משלחי-היד הרכב בין פער

בישראל.

)באחוזים(* ובישראל לשעבר בברית-וזמועצות העולים הנוער בנ■ הוו■ של משלחי-היד :3 לוח
אבות אמהות

ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר
100 100 100 100 סה״כ

32 48 25 62 ומדעיים אקדמיים
6 ר 13 22 וטכניים חופשיים
1 16 1 2 ניהוליים
3 0 10 ר פקידות
5 1 24 3 ושרותים מכירות
1 0 1 0 חקלאות

41 28 13 3 בתעשייה מקצועיים עובדים
11 0 13 1 מקצועיים בלתי עובדים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1994 היד משלחי של האחיד הסיווג לפי סווג *

 חופשיים מדעיים, אקדמיים, במשלחי-יד האמהות של (84%) הגדול הרוב עסקו עלייתן, לפני
 האמהות שיעורי אלו. במשלחי-יד עוסקות (38%) משליש למעלה רק בישראל ואילו וטכניים

 והשירותים, המכירות בתחום וכן בתעשייה, מקצועיות ובלתי מקצועיות בעבודות בישראל העוסקות
עלייתן. בטרם אלו במקצועות שעסקו האמהות משיעורי ניכר באופן גבוהים
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 חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האמהות מבין (45%) ניכר חלק
 11%ו- ושירותים, המכירות בתחום מועסקות 22% אלו, במקצועות בארץ מועסקות וטכניים,

 פקידות (,1%) ניהוליים במקצועות מועסקות השאר בתעשייה. מקצועיות בלתי בעבודות מועסקות
(.11%) בתעשייה מקצועיות עבודות (,10%)

 ירידה וישנה ובישראל, לשעבר בברית-המועצות משלחי-היד הרכב בין פער קיים האבות בקרב גם
 מהאבות (55%) ממחצית למעלה עסקו לשעבר שבברית-המועצות בעוד המקצועי. בסטטוס

 בישראל, בישראל. אלה יד במשלחי מהם 38% עוסקים וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד
 בברית- זה בתחום שהועסקו 28% לעומת בתעשייה, מקצועיים כפועלים 41 % מועסקים זאת, לעומת

 לא לשעבר בברית-המועצות כאשר בתעשייה, מקצועיים בלתי כפועלים 11%ו- לשעבר; המועצות
זה. בתחום הנערים מאבות אחד אף הועסק

 56% וטכניים, חופשיים או אקדמיים במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האבות מבין

 במכירות 2%ו- פקידות, בעבודות 3% ניהוליים, במקצועות 2% אקדמיים, במקצועות מועסקים
 בלתי בעבודות מועסקים 7%ו- בחקלאות, או בתעשייה מקצועיות בעבודות מועסקים 29%,ושירותים

מקצועיות.

 מהאמהות 8% הוותק: עם עולה ומדעיים אקדמיים במשלחי-יד המועסקים הנוער בני הורי שיעור
 בלתי בעבודות שנים. מחמש למעלה השוהות מהאמהות 30% לעומת שנתיים עד בארץ השוהות

 2%ל- יורד זה ושיעור שנתיים, עד בארץ שנמצאות מהאמהות 31% עסקו זאת, לעומת מקצועיות,
שנים. מחמש למעלה בארץ השוהות בקרב בלבד

 משנתיים פחות בארץ הנמצאים מהגברים אחוזים תשעה-עשר הגברים. בקרב גם קיימת זו מגמה
 ובעוד שנים. מחמש למעלה בה השוהים אלו בקרב 41% לעומת אקדמי במשלח-יד מועסקים
 הולך משנתיים, פחות בארץ הנמצאים הגברים מקרב 27% מועסקים מקצועית בלתי שבעבודה

 הנמצאים מקרב 4% ולכדי שנים, לחמש שלוש בין בארץ הנמצאים בקרב 11%ל- ויורד זה שיעור
.<?(.05 מובהק, בארץ הוותק לבין משלחי-יד בין )הקשר ויותר שנים חמש בארץ

 ברחובות יותר גבוה עלייתם בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות שעסקו הנוער בני הורי שיעור
 הנערים מאמהות 41% לעומת ברחובות, הנוער בני מאמהות 62% לדוגמה: בכרמיאל. מאשר

 25% על ועומד בארץ בעיסוקן גם נשמר זה פער כצפוי, אלה. במקצועות עסקו בכרמיאל,

 גם נשמר זה שפער לציין יש בכרמיאל. מהאמהות בלבד 10%ל- בהשוואה ברחובות מהאמהות
 בעלות אמהות בקרב )כלומר, הוותק על בפיקוח נבדקה לכרמיאל רחובות בין ההשוואה כאשר
בארץ(. ותק אותו
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□(,)באחוז באחן ותק לפי המועסקים, הנוער בגי הזר׳ של בישראל יד משלחי :4 לוח
שנים חמש שלוש בין שנתיים בין פחות
ויותר שנים לחמש לשלוש משנתיים בארץ יד/ותק משלח

100 100 100 100 אבות
41 34 25 19 ומדעיים אקדמיים מקצועות
2 10 5 0 וטכניים חופשיים
4 1 0 0 ניהוליים
0 4 0 3 פקידות
4 5 10 0 ושירותים מכירות
0 1 0 0 חקלאות

45 34 60 51 בתעשייה מקצועיים עובדים
4 11 0 27 מקצועיים בלתי עובדים

100 100 100 100 אמהזת
30 29 24 8 ומדעיים אקדמיים מקצועות
20 13 9 6 וטכניים חופשיים

0 2 0 0 ניהוליים
11 11 5 8 פקידות
22 19 38 33 ושירותים מכירות

0 1 0 0 חקלאות
15 13 10 14 בתעשייה מקצועיים עובדים
2 12 14 31 מקצועיים בלתי עובדים

הנוער בני הורי של הכלכלי מצבם 2.8
 הנוער בני קליטת של שונים היבטים על השפעה בוודאי יש הנוער בני משפחות של הכלכלי למצבן

 "באיזו לשאלה: בהתייחס הכלכלי מצבן את להעריך התבקשו האמהות הקליטה. בתהליך וקשייהם
כלכלית?" מבחינה כיום שלך החיים מרמת מרוצה את מידה

 "מרוצות", שהן ענו 21 % שלהן, החיים מרמת מאוד״ ״מרוצות שהן ענו מהאמהות אחד מאחוז פחות
 הבדלים נמצאו לא חייהן. מרמת מרוצות" לא "כלל 30%ו- מרוצות" כל־כך "לא (49%) כמחציתן

בוותק. העלייה עם זה בנושא

 למילוי מספיקות המשפחתיות ההכנסות מידה באיזו האמהות נשאלו זה בנושא נוספת בשאלה
 דיווחו מהאמהות (73%) כשלושה-רבעים וכר. חשמל אוכל, כגון הבסיסיים, היום־יומיים הצרכים

 כי דיווחו 21% לכולם, או היום־יומיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות המשפחה הכנסות כי
הצרכים. לרוב מספיקות אינן ההכנסות כי דיווחו 6%ו- מהצרכים, לחלק מספיקות ההכנסות

 הן מאידך, אך, חייהן מרמת שביעות-רצון חוסר מגלות האמהות רוב מחד, כי, עולה מהנתונים כך,
 בין סתירה בהכרח אין הבסיסיים. הצרכים רוב לכיסוי מספיקות שברשותן ההכנסות כי מדווחות

 שואף שהפרט בזמן בו בסיסיים צרכים לכיסוי להספיק יכולות שההכנסות היות אלה נתונים שני
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 הוותיקה הישראלית שהאוכלוסייה מכך נובעת זו ששאיפה ייתכן יותר. גבוהה שהיא חיים לרמת
 ביחס חייהן מרמת שביעות-רצון חוסר חשות והן משווה, התייחסות קבוצת האמהות לגבי מהווה

בכרמיאל. גם נמצאה דומה תמונה זו. לקבוצה

 הצרכים רוב לכיסוי מספיקות ההכנסות כי המדווחות האמהות שיעור עולה בארץ הוותק עם
 בארץ הנמצאות מהאמהות 77%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאות האמהות בקרב 59%מ- הבסיסיים:

שנים. מחמש למעלה בארץ השוהות מהאמהות 87%ל- ועד שנים חמש עד שלוש בין

 לעומת יותר רבים כלכליים קשיים על מדווחות חד-הוריות משפחות שנבדקו, הממדים בכל כצפוי,
(.5 לוח )ראה זוג בני שני עם משפחות

)באחוזים( משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

 משפחות
חד-הוריות

 משפחות
 שבראשן

זוג עומד
 כלל

המשפחות

44 230 274 מוחלטים במספרים סודכ

46 79 73 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות

כלכלית מבחינה החיים מרמת שביעות-רצון
11 23 21 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"

הזמן במשך הכלכלי במצב לשיפור סיכוי קיים
27 33 32 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

 במרוצת הכלכלי במצבן לשיפור מאוד" טובים "סיכויים ישנם כי העריכו מהאמהות אחד אחוז רק
 מהאמהות כמחצית זאת לעומת לכך". טובים די "סיכויים יש כי מעריכות (32%) כשליש הזמן,

 כי העריכו 17%וכ- טובים" כל-כך "אינם הכלכלי במצבן לשיפור הסיכויים כי העריכו (50%)
 הורים זוג - המשפחה מבנה לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא טובים״. לא "מאוד לכך הסיכויים

חד-הורית. משפחה מול

 בני הורי מועסקים בהם היד משלחי סוגי וכן המשפחה הכנסות דיור, על בעלות על מהממצאים
 הנוער בני משפחות של במצבן שיפור חל הזמן ממד פני על בה מעודדת תמונה מצטיירת הנוער,

 כלומר, הכלכלי. מצבן לגבי האמהות של לתחושותיהן ביחס מעורבת מגמה קיימת אולם, העולים.
 כפי זה, מצב של ההערכה בשיפור מלווים בהכרח לא הכלכלי במצב "אובייקטיביים" שיפורים
בארץ. ברווחת החיים ולרמת הישראלית החברה לכלל האמהות התייחסות עקב הנראה
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)באחוזים( בארץ ן7ת1 לפי תנועו, ,בג משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח

 שני□ חמש
ויותר

 שלוש בין
 לחמש

שני□
 ביו

 שנתיים
לשלוש

 פחות
משנתיים סה״כ

45 152 26 54 277 מוחלטים במספרים סה־כ
לרוב מספיקות ההכנסות

87 77 58 59 73 לכולם או הצרכים
החיים מרמת שביעות-רצון

כלכלית מבחינה
24 25 19 9 21 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"

במצב לשיפור סיכוי קיים
הזמן במשך הכלכלי

31־ 32 27 33 32 טובי□"( ׳'די או מאוד" )"טובים

 מברית-המועצות עולים משפחות ראשי 393 רואיינו העלייה לקליטת המשרד שערך מעקב במחקר
 זה במחקר בארץ. שני□ מחמש למעלה של וותק בעלי הישירה הקליטה במסלול שנקלטו לשעבר
 "בהחלט מהעולים 4% הכלכלי: ממצבם שביעות-רצון הביעו מהעולים יותר גבוה שיעור כי נמצא
 "לא 6%ו- רצון" כל-כךשבעי "לא 46% למדי״, רצון ״שבעי 44% הנוכחי, הכלכלי״ ממצב□ רצון שבעי
 משרד מחקר ממצאי בין הפער של שמקורו ייתכן (.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן כלל״ רצון שבעי

 שמחקר בכך ויותר, שני□ חמש של בארץ ותק בעלות ברחובות המשפחות קבוצת לבין הקליטה
הנוכחי. כמחקר מקומית ולא ארצית ברמה נערך הקליטה משרד

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .3
 הקשיים וכן שפה, קשיי כלכליים, קשיי□ בארץ, ההורי□ של התעסוקתי בסטטוס הנפוצה הירידה

 ואחרים אלה - לימודיים וקשיים בבית-הספר חברתית השתלבות כגון הנוער, בני מתמודדים עמם
המשפחה. בתוך דעות וחילוקי קשיי□ של מוקדי□ להוות עלולים

 את הנוער בני הערכת משפחתו: בני לבין הנער בין הגומלין יחסי של שונים ממדים יוצגו זה בפרק
 אמצעי להוריהם, הנוער בני בין מחלוקת המעוררים הנושאים הוריהם, עם מבלים שהם הזמן

 באמצעות נאסף זה בנושא המידע רוב ועוד. להוריו הנער בין היחסים במערכת הנפוצים הענשה
הנושא. של הגבוהה הרגישות לאור וזאת עצמי, למילוי שאלונים

הוריהם עם ביחד סבלים שהם הזמן היקף את הנוער בני הערכת 3.1
 כשני-שלישים מדי", "פחות הוריהם עם מבלים הם כי מדווחים הנוער מבני אחוזים ושישה עשרים

 "יותר הוריה□ עם מבלים הם כי דיווחו 8% ואילו רוצי□״, שהיו "כמו הוריה□ ע□ מבלי□ (66%)
 פחות הוריהם עם מבלים הם כי המעריכים נוער בני של יחסית הגבוה השיעור רוצי□". שהיו מכפי
 בנות בקרב יותר גבוה הוא אולם, ההורים. עבודת שעות ולמספר בארץ לוותק קשור נמצא לא מדי
 דומה מדי פחות הוריה□ עם מבלים הם כי שדיווחו הנוער בני שיעור .17ו- 15 בני נוער בני בקרב וכן

.29% על ועומד בכרמיאל לשיעור
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 נוער בני בקרב פחות רווחת הוריה□ עם מדי פחות מבלים הנוער שבני התחושה כי לשער יש
 אף ואולי מהגרים, הורים של תעסוקתם ולאופי חייה□ לתנאי קשורה והיא ותיקים, ישראלים
הגירה. של במצב נוער בני של מוגברים לצרכים

הוריו לבין הנער בין דעות חילוקי 3.2
 להוות העשויים שונים, חיים בתחומי נושאים, של רשימה הוצגה ואמהותיה□ הנוער בני בפני

 דעות חילוקי מתגלעים תדירות באיזו לציין התבקשו הם להוריו. הנער בין דעות לחילוקי מקורות
הללו. מהנושאים אחד כל לגבי ביניהם

)באחוזים( הגוער ובני האמהות דיוור! י9על־ גבוהה* בתדירות מחלוקת המעוררים □,נושא :71־11?*

נוער בני אמהות הנושא

30 25 לבית-הספר הקשורים נושאים
52 49 הבית בעבודות הנער והשתתפות בבית וניקיון סדר על שמירה
25 20 לאחיו/אחיותיו הנער בין מריבות

9 4 לבית מחוץ הנער עבודת
30 18 הביתה הנער חזרת שעות
20 15 ב׳לויים
12 9 הנער של חברי□
15 16 הנער לבוש צורת
21 24 רם בקול מוזיקה שמיעת

6 0 אלכוהול שתיית
10 6 סיגריות עישון
2 0 בסמים שימוש

23 9 הנער של כספיות הוצאות
10 3 השני( )מהמין חבר/ה ע□ קשר
24 37 העצמאות מידת

קרובות". ו״לעתים "תמיד" כוללת גבוהה תדירות *

 לדעת הן להוריו, הנער בין דעות חילוקי מתגלעים סביבו ביותר הנפוץ הנושא כי עולה ר מלוח
 הבית בעבודות והשתתפות והניקיון הסדר על השמירה הוא עצמם, הנוער בני לדעת והן האמהות

 41% דיווחו עליו ביותר, הנפוץ הוא זה נושא בכרמיאל גם מהאמהות(. 49%ו- הנוער מבני 52%)
הנוער. מבני 40%ו- מהאמהות

 אחוז דעות. חילוקי של גבוהה תדירות על המרואיינים ממחצית פחות דיווחו הנושאי□ ברוב
 בקרב לעומת הנוער בני בקרב כלל בדרך יותר גבוה דעות חילוקי של גבוהה תדירות על המדווחים
 תשובות בין הקשר רם. בקול מוזיקה ולשמיעת הנער, עצמאות למידת ביחס מלבד האמהות,
<?(.0.05) - מובהק הנושאי□ ברוב הנוער לבני האמהות



משפחתו בני עם מסתדר הנער כיצד 3.3
 הדעות חילוקי הבין־דוריים. ביחסים למשבר גרמו לא בארץ והחיים העלייה כי עולה 8ו- ר מלוחות

 ועבודות וניקיון סדר כגון ההתבגרות, בגיל נפוצים נושאים על הם הנוער בני לבין האמהות בין
 בברית-המועצות למצב בדומה אלה עם אלה מסתדרים והאמהות הנוער בני רוב ובסך־הכל הבית,

לשעבר.

)באחתים( משפחותיהם לבני הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

 בני הערכת
הנוער

 הערכת
האמהות

לשעבר? לברית-המועצות בהשוואה כיום הוריו" עם "מסתדר הנער כיצד
20 14 טוב פחות
67 73 הדבר אותו בערך
13 13 טוב יותר

אותו? מבינ׳ם שהוריו חושב הנער מידה באיזו
65 - כן כלל בדרך
32 - לפעמים רק

3 - לא פעם אף

לציפיות בהשוואה משפחתו בני עם הנער יחסי את והאם הנער הערכת
עלייתם לפני להם שהיו

ר 2 מהמצופה יותר טובים
56 67 לציפיות תואמים
12 19 מהמצופה טובים פחות
25 12 בנושא ציפיות כל היו לא

 לאור העלייה בטרם ועמדות ציפיות לשחזור הנוגעים לממצאים מה בהסתייגות להתייחס צורך יש
 אחרת או זו במידה מושפעות להיות עלולות שהן ומשום מהעבר, ועמדות תחושות בשחזור הקושי

שחלף. בזמן הפרט של מההתנסויות

משמעת להפעלת אמצעים 3.4
 להפעלת כלפיהם נוקטים שהוריהם השונים האמצעים על הנוער בני נשאלו עצמי למילוי בשאלון

אלו. באמצעים השימוש תדירות על נשאלו וכן וקללות, גנאי בשמות ושימוש מכות כגון משמעת,

)באחוזים( הנוער בני כלפי משמעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח
השימוש תדירות

פעם אף פעם מדי קרובות לעתים האמצעי

89 10 1 מרביצים ההורים
58 34 8 גנאי/מקללים בשמות לנער קוראים ההורים
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 רק כי אם משמעת, להפעלת כאמצעי במכות שימוש על דיווחו הנוער מבני 11% כי עולה 9 מלוח
 משמעת להפעלת בהרבה שכיח אמצעי קרובות". "לעתים זה באמצעי שימוש על דיווחו אחד אחוז
 לעתים זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 8% וקללות: גנאי בשמות כינוי הוא

פעם". "מדי זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 34%ו- קרובות,

דאגה מעוררי נושאים 3.5
 לימודים, הנער: של שונים חיים בתחומי נושאים של רשימה הוצגה הנוער ובני האמהות בפני

 הנוער ובני דאגה, אצלן מעוררים אלה נושאים האם לציין התבקשו האמהות ועוד. בריאות עבודה,
אלה. בנושאים בקשיים נתקלים הם האם לציין התבקשו

)באחוזים( הנער לח" הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :10 לוח

נוער בני "זוגות" הנוער בני
שהביעו ואמהות קושי על שדיווחו האמהות

בנושא דאגה/קושי בנושא דאגה שהביעו הנושא

280 280 280 מוחלטים במספרים סה״כ

22 26 78 הנער לימודי
- נשאלו לא 58 הנער של התנהגותו או רוחו מצב
9 12 53 הנער של החברתי המצב

20 34 50 הנער עבודת
- נשאלו לא 45 הנער בריאות מצב
7 11 41 הוריו עם הנער יחסי
2 4 38 אחרים משפחה בני עם הנער יחסי

 בני שהביעו והקשיים האמהות דאגות בין מאוד גדולים פערים יש הנושאים שבכל עולה 10 מלוח
 המדווחות האמהות לאחוז בהשוואה נמוך הוא קשיים על המדווחים הנוער בני אחוז כאשר הנוער,

בכרמיאל. במחקר גם נמצא דומה דפוס דאגה. על

 בהרבה כבעייתי בעיניהן נתפס והוא הלימודים נושא הוא ביותר הבעייתי הנושא האמהות, להערכת
 למעלה לעומת בלימודים קושי על דיווחו הנוער מבני (26%) כרבע לדוגמה, הנוער. בני בעיני מאשר

 ביותר המטריד הנושא הוא העבודה נושא זה. מנושא המודאגות מהאמהות (78%) משלושה-רבעים
 מהאמהות ניכרים אחוזים זה. בנושא בקשיים נתקלים הם כי דיווחו (34%) שליש - הנוער בני את

 והבריאותי, החברתי מצבו הנער, של רוחו מצב הנער: בחיי הקשורים נוספים מנושאים מודאגות
הנער. עבודת מנושא וכן
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בלימודים העולים הנוער בני השתלבות .4
 בני עם שנערכו הראיונות כללו הנער, של קליטתו בתהליך בלימודים ההשתלבות מרכזיות לאור
 בנושאים יתמקד זה פרק זה. נושא של שונים היבטים לגבי שאלות של מגוון ואמהותיהם הנוער

הבאים:
 שיעורי השונים, במסלולים הלומדים שיעורי הלומדים, הנוער בני שיעורי - כלליים מאפיינים (1)

בפנימיות. הלומדים ומאפייני
 מממדים ושביעות-רצון והאמהות, הנוער בני של כללית שביעות-רצון ־ מבית-הספר שביעות-רצון (2)

בית-הספר. של שונים
 בני הערכת הבגרות, מבחינות חששות השונים, במקצועות המתקשים שיעור - בלימודים קשיים (3)

העלייה. ולפני היום, בכיתה הנער מעמד את והוריהם הנוער
וסיבות. היקף - ומשיעורים מבית־הספר היעדרויות (4)
ואחר. לימודי בציוד מחסור (5)
 שונים; סיוע בסוגי הנעזרים שיעור - מייעצים גורמים עם וקשר בית־הספר במסגרת הניתן הסיוע (6)

לסיוע. פנייה לאי וסיבות הצרכים, את מספק הסיוע בה המידה
 של נוכחי ועיסוק לנשירה, סיבות הנושרים, מאפייני מלימודים, הנשירה היקף - מלימודים נשירה (7)

הנושרים.

 הדן 6 בפרק בנפרד נתייחס בית-הספר במסגרת העולים הנוער בני של החברתית להשתלבות
לו. מחוצה והן בבית-הספר הן - חברתית בהשתלבות

כלליים מאפיינים 4.1
 90% כלשהי: במסגרת לומדים ברחובות 17-14 גילאי העולים הנוער מבני אחוזים ושישה תשעים

 אלטרנטיביות חינוך במסגרות לומדים 6% החינוך, משרד בפיקוח בבתי-ספר לומדים הנוער מבני
 הלומדים הנוער בני רוב כלל. לומדים אינם הנוער מבני 4%ו- והרווחה(, העבודה משרד )בחסות

 בבית-ספר לומדים הלומדים, הנוער מבני אחוזים שמונה-עשר ברחובות. בבתי-ספר לומדים (,82%)
בפנימייה. מתגוררים אף כשליש ומתוכם פנימייה, יש בו לרחובות מחוץ

)באחוזים( מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

בנות בנים סה״כ הכיתה

100 100 100 באחוזים סה״כ
134 133 267 מוחלטים במספרים סה״כ

1 2 1 ז׳
9 13 11 ח׳

19 24 22 ט'
29 29 29 ר׳

19 22 21 י״א
23 10 16 י״ב
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 ישראלי□ עם עולים לומדים שבהן משולבות בכיתות לומדים התלמידים של (90%) המכריע הרוב
 ושלושה תשעי□ לכיתה. חמישה הוא אלה בכיתות העולים התלמידים מספר ממוצע כאשר ותיקים,
 שיעור בגרות. לבחינות ניגשים בו במסלול לומדים ומעלה, י׳ בכיתה שלומדי□ הנוער מבני אחוזים

 96%) הבנים בקרב מאשר הבנות בקרב יותר מעט וגבוה (,91 )% בכרמיאל שנמצא לשיעור דומה זה

 סוף עד כי מעריכים זה במסלול (86%) הנוער בני של המכריע הרוב בהתאמה(. 90% לעומת
 בבחינות הנבחנים משיעור יותר גבוה זה שיעור הבגרות. בחינות לכל יגשו בבית-הספר לימודיהם

 )הלשכה 62% על עומד אשר בגרות, לתעודת זכאים אשר העברי בחינוך ,1993/94 בשנים בגרות
 ללימודים מתייחס העולים לגבי שהנתון לב לשים יש אולם, (.1995 לסטטיסטיקה המרכזית
בגרות. לתעודת לזכאים מתייחס האוכלוסייה כלל לגבי והנתון לבגרות במסלול

פנימיית״ם בבתי-ספר הלומדים מאפייני 4.2
 כמעט אין בפנימייה. גרים 6%ו- פנימייתיים בבתי-ספר לומדים ברחובות הנוער מבני 18% כאמור,

 5% לעומת מהבנים 8% אולם פנימייה, יש בהם בבתי-ספר הלומדים והבנות הבנים בשיעורי הבדל
 אלו לבין בפנימייה הגרים העולים הנוער בני בין הבדלים נמצאו לא בפנימייה. מתגוררים מהבנות

 והמצב המשפחה, גודל ההורים, תעסוקת בארץ, הוותק מבחינת בקהילה בבתי-ספר הלומדים
ההורים. של המשפחתי

)באחוז■□( ומין גיל ■9ל בפניס״רז, ־■□1130! לימודים :12 לוח

בפנימייה גרי□
א(=17)

 בפנימייה לומדי□
־א(49)

בנות בנים סה״כ
הבנות( )מכלל הבנים( )מכלל הנוער( בני )מכלל בנות בנים סה״כ גיל

5 8 6 18 19 18 סה־כ
0 6 4 0 6 4 14
0 7 4 4 10 8 15
0 ר 4 14 17. 15 16

10 11 10 26 37 31 17
9 11 9 31 21 28 18

 העולים הנוער בני בקרב ביותר רווחים בה המגורים והן בפנימייה הלימודים הן כי עולה 12 מלוח
 15% יותר, נמוכי□ בפנימיה הלומדים שיעורי יותר, הנמוכים בגילים זאת, לעומת .32% - 17 בגיל

 פנימייה יש בו בבית-ספר הלימודי□ .14 גילאי בקרב 4%ו- ,15 גילאי בקרב 8% ,16 גילאי בקרב
 עריכת בעת בפנימייה. גרי□ ברחובות העולים הנוער בני מכלל 6% ורק בה, מהמגורים יותר נפוצים

 כי ייתכן יותר. גבוהים בפנימיות וגרו שלמדו זה ביישוב הנוער בני שיעורי היו בכרמיאל המחקר
 אשר, ברחובות, המצב לעומת זה ביישוב בתי-הספר של יחסית מצומצם היצע היא לכך הסיבה

 למעלה בכרמיאל ואכן, לימוד. ומסלולי בתי-ספר של מגוון להציע יכולה במרכז, הממוקמת כעיר
 טוב הוא בפנימייה שבית-הספר בכך זאת נימקו בפנימייה וגרים הלומדים הנוער מבני ממחצית

מגוריהם. בקרבת שאין מגמה/מסלול מציע או יותר
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 משום בפנימייה מתגוררים הם כי ענו 41% בפנימייה: למגוריהם לסיבות נשאלו ברחובות הנוער בני
 או יותר טוב הוא בפנימייה שבית-הספר מכיוון 24%ו- מהם אחד עם רק או ההורים ללא שעלו
 בני נוער בני עם לחיות כדי היו: שצוינו נוספות סיבות מגוריהם. בקרבת שאין מסלול/מגמה מציע
 יותר טוב עברית ללמוד וכדי (,12%) כלכלית מבחינה המשפחה על להקל כדי (,18%) גיל אותו

(12%.)22

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מסיבה יותר לציין היה ניתן 22

מבית-הספר ואמהותיה□ הנוער בכי של כללית שביעות-רצון 4.3
 מממדים שביעות-רצון על והן מבית-הספר, כללית שביעות-רצון על הן נשאלו והאמהות הנוער בני

ועוד. משמעת הלימודים, רמת כגון ספציפיים,

)באחוזים( מבית-הספר לומדי□ נוער ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח

נוער בני אמהות שביעות-הרצון מידת

100 100 סה״כ
18 12 ־ מאוד מרוצה
70 64 מרוצה די
10 21 מרוצה כל-כך לא
2 3 כלל מרוצה לא

 מהאמהות 76%ו- הנוער מבני 88% מבית-הספר: שביעות-רצון של גבוהה רמה קיימת כללי באופן
 אחוז בהתאמה(. 64%ו- 70%) מרוצים״ ״די או בהתאמה( 12%ו- 18%) מאוד״ ״מרוצים הם כי דיווחו
 12%ו- 24% מבית-הספר, אי-שביעות-רצון על דווחו הנוער לבני בהשוואה האמהות בקרב כפול

 גיל, מין, לפי מבית-הספר, הכללית בשביעות-הרצון הבדלים נמצאו לא הנוער בני בקרב בהתאמה.
בארץ. ותק או

)באחוזים( בבית-הספר הלימודי□ של ספציפיים מממדי□ נוער ובני אמהות שביעות־רצון :14 לוח

נוער בני אמהות שביעות-הרצון מידת

בבית-הספר הלימודי□ רמת לגבי עמדות
5 14 מדי נמוכה הלימודים רמת

15 3 מדי גבוהה הלימודים רמת
80 83 שצריך" "כמו - הלימודים רמת

בבית-הספר המשמעת רמת לגבי עמדות
22 3 מדי נוקשה המשמעת
15 25 מדי חלשה המשמעת
63 72 שצריך" "כמו - המשמעת
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 מבית- שביעות-רצון של ספציפיים ממדי□ לגבי והאמהות הנוער בני בהערכת התאמה יש כלל בדרך
 אולם, שצריך". "כמו היא בבית-הספר המשמעת ורמת הלימודים שרמת היא רוב□ ודעת הספר,

 היא שלדעתן משום בבית-הספר הלימודים מרמת שבעות-רצון אינן מהאמהות 14%שכ- בעוד
 אולם הלימודים מרמת הם אף שבעי-רצון אינם (15%) הנוער בני של דומה אחוז מדי, נמוכה

 המשמעת: לרמת בנוגע גם מתקבלת דומה תמונה מדי. גבוהה שהרמה משום - ההפוכה מהסיבה
 22%ו- מדי, חלשה היא שלדעתן משו□ בבית-הספר מהמשמעת שבעות-רצון אינן מהאמהות 25%
מדי. נוקשה היא שלדעתם משום מהמשמעת שבעי-רצון אינם הנוער מבני

 כי נמצא אולם, בארץ. ותק לפי הלימודים לרמת ביחס הנוער בני בעמדות הבדלי□ נמצאו לא
 בגילים נוער בני לעומת מדי, גבוהה הלימודים רמת כי מעריכים (6%) יחסית מעטים 18 גילאי בקרב

 יותר צעירים נוער שבני לכך סימנים יש אכן בהמשך, שיוצגו. מנתונים שיתברר כפי יותר. הצעירים
יותר. המבוגרים מאשר בלימודים יותר מתקשים

 והאמהות הנוער בני של עמדותיהם שם בכרמיאל, במחקר שהתקבלה מהתמונה שונה זו תמונה
 יותר גבוה שיעור כמו-כן, המשמעת. לרמת ביחס והן הלימודים לרמת ביחס הן יותר, דומות היו
 מדי חלשה המשמעת שרמת דיווחו לרחובות, בהשוואה בכרמיאל, נוער בני של והן אמהות של הן

 בין שההבדלים ייתכן בהתאמה(. 15%ו- 26% ברחובות לעומת בהתאמה, 25%ו- 38% )בכרמיאל
 בבתי למשמעת כבר הסתגלו כרמיאל, מעולי יותר הוותיקים רחובות, שעולי מכך נובעים היישובים

בארץ. הספר

בלימודים הישגים 4.4
 הנער/ה למעמד בנוגע האם ושל הנער/ה של העצמית ההערכה הם: שנבחנו הלימודיים הממדים
 השתלבות וכן הנער/ה, נתקל בהם הלימודיים הקשיים לשעבר, ובברית-המועצות בארץ בכיתתו
בהן. להיבחן ותכניותיו אלה, מבחינות הנער/ה חששות לבגרות, במסלול הנער/ה

)באחוז■□( הנוער ובני ת1האמה דיווח ■9ל ובארץ, לשעבר בברית-המועצווז בסתר■ המעמד הערכת :15 לוח

נוער בני אמהות

בארץ לשעבר ברית-המועצות בארץ לשעבר ברית-המועצות

100 100 100 100 סה־כ

5 1 5 1 חלש תלמיד
29 25 28 22 רגיל תלמיד
52 45 53 45 טוב תלמיד
14 29 14 32 מצטיין תלמיד

 הנער של הלימודי למעמד ביחס הנוער ובני האמהות הערכות בין מלאה כמעט התאמה קיימת
 ביחס הנוער בני של העצמי בדימוי ירידה ניכרת כצפוי, העלייה. בטרם והן בארץ הן - בכיתתו

 השינוי עיקר אולם, בכיתה. הנער מעמד את האמהות של בהערכותיהן ירידה וכן בכיתה, למעמדם
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 בניהן על שמדווחות האמהות באחוזי או עצמם על שמדווחים הנוער בני באחוזי מתבטא
 "חלש" תלמיד הנער כי מעריכים כאחד הנוער ובני מהאמהות 5% שרק לציין גם יש כ״מצטיינים״.

 או (52%) ״טובים״ כתלמידים כיום עצמם רואים הנוער מבני שני-שלישים בארץ. בכיתתו
(.14%) "מצטיינים״

 את אמהותיהם ובהערכת בכיתה למעמדם ביחס הנוער בני של העצמית בהערכה הירידה מגמת
 מעריכים הנוער בני לכרמיאל, בהשוואה ברחובות, אולם בכרמיאל, גם נמצאה בכיתה מעמדם

 טובים כתלמידים עצמם מעריכים בכרמיאל הנוער מבני 36%כ- רק יותר. טובים כתלמידים עצמם
 ברחובות הן הוותק עם משתפרת העצמית ההערכה ברחובות. 66%ל- בהשוואה וזאת מצטיינים, או
ותק. משתנה על בפיקוח גם ברחובות יותר גבוהה אולם בכרמיאל, והן

___________)באחוזים( ותק ולפי הנוער ובג■ האמהות דיווח■ ■9ל באחן בכיתה הנעולה מעמד הערכת :16 לוח
שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד

ויותר שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סה״כ

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות נוער בני אמהות

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ
2 2 2 4 0 4 20 10 5 5 חלש תלמיד

24 29 25 26 30 31 36 25 29 28 רגיל תלמיד
57 56 56 57 58 46 40 53 52 53 טוב תלמיד
17 13 17 13 12 19 4 12 14 14 מצטיין תלמיד

 גבוה שיעור כי נמצא, חברתיים ממדים לבין כתלמיד עצמו את הנער הערכת בין הקשר בבדיקת
 קשרים להם שחסרים וכן, נפש חבר להם אין כי מדווחים חלשים עצמם המעריכים הנוער מבני

 ומצטיינים. טובים רגילים, תלמידים עצמם המעריכים נוער לבני בהשוואה גילם, בני עם חברתיים
 הנוער בני בקרב הן מבית-ספר שביעות-רצון לבין כתלמיד הנער של ההערכה בין קשר נמצא לא
האמהות. בקרב והן

בלימודים קשיים
 הנוער בני רוב לומדים. הם אותם מהמקצועות ביותר או באחד להם קשה האם נשאלו הנוער בני

 מהמתקשים, 45% לומדים: שהם המקצועות מבין לפחות אחד במקצוע קושי על מדווחים (60%)
 בארבעה מתקשים 9%ו- מקצועות, בשלושה או בשניים מתקשים 46% אחד, במקצוע מתקשים
 על ועומד בכרמיאל יותר גבוה לפחות, אחד לימוד במקצוע המתקשים )שיעור ויותר. מקצועות

 במתמטיקה גם אך (,25%) והיסטוריה ספרות (,36%) תנ״ך במקצועות הם הקשיים עיקר (.75%
 שפה. ולקשיי גבוהה, ברמה הלימודים שחומר לכך אלו קשיים מייחסים הנוער בני (.21%) ואנגלית

 עם יורד המתקשים שיעור אולם ומין, גיל לפי המתקשים הנוער בני בשיעור הבדלים נמצאו לא
 47%ל- עד משנתיים, פחות בארץ הנמצאים הנוער בני בקרב מתקשים 70%מ- בארץ, הוותק

בארץ. שנים מחמש למעלה לאחר מתקשים

94



העברית בשפה ןש״ם7
בלימודים. להשתלבות רבה חשיבות יש העברית בשפה לשליטה כידוע,

 שהשיעור וכן הוותק, ע□ משמעותי באופן יורד העברית בשפה המתקשים שיעור כי עולה 17 מלוח
 בין קשר נמצא לא הלימוד. ממקצועות יותר או באחד מתקשים הם כי המדווחים בקרב יותר גבוה

בו. הלימודים רמת להערכת וכן מבית־ספר לשביעות-רצון בעברית קשיים

)באחוזים( הלימח־ במקצועות קשיים י9ול בארץ ותק י9ל נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קש" :17 לוח

 *במקצוע מתקשים
לפחות: אחד לימוד בארץ: הוותק

מידע חסר מקרי□ בשלושה *

לא כן  יותר
 מחמש

שני□

 שלוש
 עד שנים
חמש

 שנתיים
 שלוש עד

שני□
 עד

שנתיים סה״ב המתקשים: אחוז

101 162 43 146 25 51 265 מוחלטים במספרים סה״ב

10 27 5 8 28 67 21 בשיעור מורי□ להבין

על ולענות להצביע
14 35 5 17 32 75 28 בשיעור שאלות

10 35 5 13 28 77 25 בית שיעורי להכין

בבחינות לענות
10 38 5 17 44 70 28 ובמבחנים

רב-משרע׳ ניתוח - בלימודים קשיים
 בבית-הספר, בלימודים בקשיי□ הנוער בני היתקלות על המשפיעים הגורמים את לבחון מנת על

 הרגרסיה מודל באמצעות והן הלוגיסטית הרגרסיה מודל באמצעות הן רב-משתני ניתוח נערך
 בארץ, ותק הנער, מין הבאים: המשתנים של השפעת□ נבחנה אלו מודלים במסגרת הליניארית.

 )חד/דו- המשפחה ומבנה האם השכלת רמת המשפחה, של הכלכלי מצבה את האם הערכת גיל,
הורית(.

 האחד בלימודים: הקשיים נושא את שונה באופן המבטאים תלויים משתנים שני הוצבו במודלים
 הבית- המטלות עם להתמודד כמספיקה העברית בשפה שליטתו את הנער הערכת על מבוסס
 בהם המקצועות מספר וכן פריטים(, 4) וכו׳ בית שיעורי הכנת בשיעור, הנאמר הבנת כגון ספריות,

 עד מ-ס נע המשתנה טווח רציף. כמשתנה כן, אם הוגדר, המשתנה מקצועות(. 7 )עד מתקשה הנער
.138 בעמוד נספח ראה המשתנה מבנה לפירוט ומקצועות״( ״שפה משתנה )להלן 11
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 יותר או באחד מתקשים הם האם לשאלה הנוער בני תשובת על מבוסס השני התלוי המשתנה
 המשתנה מבנה לפרוט "מקצועות"(. משתנה )להלן דיכוטומי באופן ומוגדר הלימוד, ממקצועות

 המבטאים המשתנים שני של הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי את מרכז 18 לוח .138 בע״מ נספח ראה

בלימודים. קושי

בקושי להיתקל ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח

"מקצועות" ומקצועות" "שפה

0(1(18 1־3110תלויים בלתי משתנים 6 מקדם 0(1(18 1־3110 6 מקדם

לבנות( )ביחס סין
1.515 .416 1.746 .557 בנים

ויותר( שנים לחמש )ביחס בארץ ותק
2.177 .777 13.49 2.602 בארץ שנים שלוש עד
2.222 .798 1.918 .651 שנים לחמש שלוש בין

(15 עד 14ל- )ביחס גיל
.658 -.418 1.75 .562 18-16

מספיקה לא להכנסה )ביחס כלכלי סצב
רק מספיקה או הצרכים רוב לכיסוי

לחלקם(
1.001 .0018 1.135 .126 כולם או הצרכים רוב לכיסוי מספיקה

לאקדמית( )ביחס אם השכלת
1.466 .382 1.805 .590 אקדמית לא השכלה

הורים( לזוג )ביחס המשפחה סבבה
3.076 1.123 1.214 .193 חד-הורית

• .153 -1.860 תסס813ת1
5% 18% הנראות יחס

 דיכוטומי, ומקצועות" "שפה משתנה ליצור מנת על לפחות. אחד במקצוע מתקשים מהעולים 60%כ-
 11 עד 4ו- (,38%) קשיים 3 עד ל־ס 11-0 הרצף נחתך ״מקצועות״, למשתנה בהתפלגותו המקביל

(.62%) קשיים

 בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו (19 )לוח הליניארית הרגרסיה במודל
(11-0) רציף כמשתנה ומקצועות״ ״שפה למשתנה בהתייחס

 מלמד בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבחנו באמצעותו הרב-משתני הניתוח
 מתקשים בנים בליניארית( והן הלוגיסטית ברגרסיה הן התלויים, המשתנים )בשני עקבי באופן כי

 נוער בני קשיים; על לדווח מבנים יותר נוטות שבנות שייתכן אף על בנות, מאשר יותר בלימודים
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 נמוכה השכלה בעלות שאמהותיהם נוער בני וכך מהוותיקים, יותר מתקשים בארץ נמוך ותק בעלי
 וכן הנוער בני לגיל באשר הממצאים זאת, לעומת חד-הוריות. ממשפחות נוער בני וכן מאקדמית

 יותר המבוגרת הנוער בני קבוצת ומקצועות" "שפה במשתנה לדוגמה, עקביים: אינם הכלכלי המצב
להיפך. "מקצועות", במשתנה ואילו מהצעירה, יותר מתקשה (16-18)

 "שפה )משתנה בלימודים קושי על המשפיעים הגורמים לבדיקת הליניארית הרגרסיה ממצאי :19 לוח
ומקצועות־(

8013 6 מקדם המשתנה

לבנות( )ביחס מין
.079 .374 בנים

ומעלה( שנים לחמש )ביחס בארץ ותק
.535 2.75 בארץ שנים שלוש עד
.144 .691 שנים לחמש שלוש בין

(15-14ל- )ביחס גיל
.009 .049 18 עד 16

מספיקה לא להכנסה )ביחס כלכלי מצב
לחלקם( רק מספיק או הצרכים רוב לכיסוי

-.008 -.045 כולם או הצרכים רוב לכיסוי מספיק

לאקדמית( )ביחס א□ השכלת
.033 .172 אקדמית לא

הורים( לזוג )ביחס המשפחה מבנה
.072 .469 חד-הורית

0.582 0011813111

מ.2.=1ס

 הגורמים מבין כי להסיק ניתן ומקצועות"( "שפה )משתנה הליניארית ברגרסיה 6ה- ערכי מהשוואת
 מאשר בלימודים, בקושי היתקלות על יותר רבה השפעה יש בארץ לוותק במודל, הנכללים
 ומקצועות" "שפה משתנה של הלוגיסטי במודל 06(18 ז311ה-ס ערכי ומהשוואת האחרים, למשתנים

 באופן כלומר, בלימודים, קושי על ביותר החזקה ההשפעה בעל הוא הוותק שוב, כי, ללמוד ניתן
 בקושי היתקלות על אחרים למשתנים יחסית ניכרת חיובית השפעה בעל הוא הוותק עקבי

 בולטת "מקצועות" למשתנה המתייחס במודל גם מהחדשים. פחות מתקשים הוותיקים - בלימודים
 במשתנה כי לציין יש כמו-כן, )חד/דו-הורי(, המשפחה מבנה מהשפעת פחות אולם הוותק, השפעת

 בארץ השוהים נוער בני בין ;0668 ז3110ה- בערכי הוותק קבוצות בין גדול הבדל יש ומקצועות״ ״שפה
 (,1.91) לחמש שנים שלוש בין בארץ השוהים נוער בני לבין (18 לוח ראה - 13.49) שנים שלוש עד

 בקרב מאוד דומים ערכיו ,0668 !311ה-ס של הגבוה הערך אף על בו "מקצועות״ למשתנה בניגוד זאת
(.2.22) שנים חמש עד שלוש ובין (2.17) בארץ שנים שלוש עד הוותק קבוצות שתי
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 בהבדלים להסביר ניתן התלויים המשתנים שני בין הוותק של ההשפעה במידת ההבדלים את
 וזאת משמעותית השפעה תהיה שלוותק צפוי בשפה קשיים הכולל במשתנה המשתנים. בהגדרת

לוותק. בשפה שליטה בין שיש הקשר בשל

)באחוז*□( בלימודים מתקשים של נבחרים מאפייני□ :20 לוח

"מקצועות" "1ומקצועות "שפה

1*מ
65 29* בנים
58 20 בנות

ותק
67** 56* שני□ שלוש עד
62 13 שנים חמש עד שלוש
46 5 ומעלה שנים חמש

גיל
69* 25 15-14
58 25 18-16

המשפחה הכנסות
60 22 כולם או הצרכים לרוב מספיקות
69 35 לחלקם רק מספיקות או הצרכים לרוב מספיקות אינן

אם השכלת
68 31 אקדמית לא
58 22 אקדמית

משפחה מבנה
79* 38* חד-הורית
58 23 הורים זוג

?<0.05 * 
?<0.1 **

יותר. או פריטים 4ב- שמתקשים שענו אחוז 1

 כאמור, עולה, בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו בו הרב-משתני מהניתוח
 נוער בני לבנות, בהשוואה הבנים - מאחרות יותר מתקשות מסוימות קבוצות עקבי באופן כי

 וכו'. גבוהה, השכלה בעלות שאמהותיהם נוער לבני בהשוואה נמוכה השכלה בעלות שאמהותיהם
 בקושי הן אף נתקלות אינן המשלימות שהקבוצות מכך, להסיק אין ,20 מלוח שעולה כפי אולם,

 58% גם אולם מתקשים, (65%) מהבנים שני-שלישים ״מקצועות״, המשתנה פי על בלימודים:
 נוער בני בקרב גבוה המתקשים שיעור ומקצועות" "שפה במשתנה ועוד, זאת מתקשות. מהבנות

מבוטל אינו הוא ג□ הורי□ זוג בראשן המשפחות בקרב שיעורם אולם (,38%) חד-הוריות ממשפחות
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 בקבוצות מרוכז הקושי על-פיה מצב תמונת ליצור עשויים הרגרסיה ממצאי כלומר, (.22%)
 בקרב שגם לב לשים יש אולם, וכר, גיל ותק, כגון הנער, של מסוימים במאפיינים או מסוימות
בקושי. היתקלות של מבוטל לא שיעור קיים המשלימות הקבוצות

הבגרות בחינות

 כבר מהם 60%ו- לבגרות במסלול לומדים ומעלה י׳ בכיתות הנוער מבני אחוזים ושלושה תשעים
 10% הבגרות, בחינות לכל יגשו להערכתם כי דיווחו (86%) הגדול הרוב כלשהי. בגרות לבחינת ניגשו

 לא (48%) הנוער בני למחצית קרוב יודעים. אינם עדיין (4%) קטן ומיעוט לחלקן, רק יגשו כי דיווחו
 מהבחינות, חלק יעברו לא כי חוששים 46% הבגרות, בחינות כל את יעברו לא שמא כלל חוששים

 בהתאמה. 3% לעומת 8% - מהבנים יותר מעט חוששות הבנות מתוכם, כולן. לגבי חוששים 6%ו-
 17-16 גילאי מבין 50% הצעירים: לעומת הבגרות מבחינות פחות חוששים יותר מבוגרים נוער בני

 התנסו כבר יותר המבוגרים הנוער בני כי נראה חוששים. הם כי דיווחו 18 גילאי מבין 33% לעומת
 16% רק בוותק. העלייה עם מהבחינות החשש יורד כמו-כן, יורד. החשש כך ועקב הבגרות בבחינות

 70% לעומת הבגרות, מבחינות כלל חוששים אינם כי דיווחו שנתיים עד בארץ הנמצאים הנוער מבני
שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב

מבית-הספר היעדרויות 4.5
 להופיע עשויות ההיעדרויות שכן לנשירה, לסיכון ראשון סממן להוות עשויות מבית-הספר היעדרויות

לבית-הספר. הסתגלות ואי קושי של ראשון כביטוי

 ואמהותיהם הנוער בני תשובות באמצעות נבדקה מלאים לימים מבית-הספר ההיעדרויות תופעת
 שלמים ימים במשך מבית-הספר הנער נעדרת/נעדר פעמים כמה בערך האחרון, "בחודש לשאלה:

 ובשל הריאיון בעת כלשהי במסגרת שלמד מי לכל הופנתה השאלה מחלה?" ו/או חופשה בגלל ולא
 לפחות נעדרו כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ותשעה חמישים עצמי. למילוי בשאלון מוקמה רגישותה,

כך. הסבורות מהאמהות 31% לעומת זאת מחלה, בגלל שלא האחרון בחודש אחד יום

 מעיד ההיעדרויות לתכיפות בנוגע הנוער בני ותשובות האמהות תשובות בין 21 מלוח העולה הפער
 הנוער מבני 27% לדוגמה, הוריהם. בידיעת או דעת על אינן הנוער בני מהיעדרויות שחלק כך על

 מחלה בגלל שלא האחרון בחודש ויותר פעמים ארבע מלימודים נעדרו כי דיווחו ברחובות הלומדים
 מבית נעדרים הם כי שדיווחו הנוער בני (67%) רוב כצפוי, מהאמהות. 4% רק לעומת חופשה, או

 להעיד כדי זה בממצא אין בלימודים. מתקשים הם כי דיווחו בחודש, פעמים מארבע למעלה הספר
 וייתכן להיעדר, יותר נוטים נוער בני מקשיים שכתוצאה או קיימים קשיי□ מגבירות ההיעדרויות אם

נכונים. הדברים ששני
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 מין* לפי הנוער, ובני האמהות דיווח ע״פ מחלה( או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :21 לוח
 )באחוזים(

נוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ
 אמהות
הבנות

 אמהות
הבנים סה״כ

131 130 261 127 127 254 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

43 39 41 73 64 69 פעם אף נעדרו לא
32 31 32 25 29 27 בחודש פעמים שלוש עד
17 20 18 2 6 4 בחודש פעמים 8-4 בין

8 10 9 0 1 0 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות )כולל כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגך בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.

ספציפיים משיעורים היעדרויות
 אולם לבית-הספר הגיעו בהם מקרים היו כי דיווחו הלומדים הנוער מבני (58%) ממחצית למעלה

 מבני אחוזים וארבעה שלושים כך. שדיווחו מהאמהות 23% לעומת וזאת מסוים, בשיעור נכחו לא
 זה פער מהאמהות. 8% רק לעומת בחודש, פעמים משלוש למעלה משיעורים שנעדרו דיווחו הנוער
 נעדרים אולם לבית-הספר מגיעים שילדיהן לכך חלקי באופן רק מודעות שהאמהות כך על מעיד

(.22 לוח )ראה משיעורים

)באחוזים(" הנוער ובני האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :22 לוח

נוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ
 אמהות
הבנות

 אמהות
הבנים סה״כ

131 130 261 124 119 243 מוחלטים במספרים סה־כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

45 39 42 78 76 77 פעם אף נעדרו לא
24 25 24 16 13 15 בחודש פעמים שלוש עד
20 15 18 6 ר 6 בחודש פעמים 8-4 בין
11 21 16 - 4 2 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות )כולל כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.
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 הבדלי□ נמצאו אולם ותק, לפי הבדלים נמצאו לא ומהשיעורים מבית-הספר ההיעדרויות בנושא
 שתלמידי□ בעוד בפנימייה. מתגוררים שאינם לתלמידים בפנימייה המתגוררים תלמידי□ בין

 שהם הרי (,60% לעומת 41%) מלאים לימוד מימי מאחרים פחות נעדרו בפנימייה המתגוררים
 במהלך ויותר שיעורים מתשעה הנעדרים הנוער בני )מבין ספציפיים משיעורים מאחרים יותר נעדרים
 שעולה כפי וכן, הנוער(. בני משאר 14% לעומת בפנימייה המתגוררים נוער בני הם 24% החודש

מבנות. יותר גבוהה בתדירות נעדרים בנים ,22-21 מלוחות

 ספציפיים משיעורים והן מלאים מימי□ הן ההיעדרויות שיעורי כי עולה בכרמיאל המחקר מממצאי
23ניכר. באופן נמוכים

 האחרון". ל״חודש רק ברחובות ואילו האחרונים" ב״חודשים להיעדרויות מתייחסת בכרמיאל השאלה 23
 וברחובות פנים־מול-פנים שאלון באמצעות זו שאלה נשאלה בכרמיאל שונה: השאלה מיקום כמו-כן,
למדי. בעייתית היישובים בשני הממצאים בין ההשוואה ולכן עצמי", ל״מילוי בשאלון

)באחוזים( גיל י9ל שלמים, לימים ר90מבית- הנוער ,בנ היעדרויות תכיפות :23 לוח
18 17 16 15 14 הנער גיל

51 55 76 52 27 *מוחלטים רי□9במס סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה־כ

39 37 42 44 44 יו□ אף נעדרו לא
33 31 30 29 37 בחודש ימים שלושה עד
29 16 21 14 15 בחודש ימים 8 •4

4 16 7 13 4 ויותר בחודש ימים תשעה

)באחוזים( גיל י9ל ״ם,9צי9ס משיעורים הנוער בני היעדרויות ות9תכי :24 לוח
18 17 16 15 14 הנער גיל
48 57 77 52 27 *מוחלטים רים9במס סה״כ

100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

37 35 45 48 44 יו□ אף נעדרו לא
21 25 22 29 26 בחודש ימים שלושה עד
23 17 16 15 19 בחודש ימי□ 8־4
19 23 17 8 11 ויותר בחודש ימים תשעה

 ומשיעורים מלאים לימוד מימי היעדרויות על בתשובות זהה אינו גיל קבוצת בכל המשיבים מספר *
עצמי. במילוי נשאלו השאלות השאלות. שתי על ענו כולם שלא משום ספציפיים

 קצת נעדרים 18 בני רק הנער. בגיל העלייה עם מבית-ספר תכופות יותר להיעדרויות ברורה נטייה יש
.17 בני לעומת פחות

101



 פעמים תשע נעדרים מהם 8% רק :15 בני אצל יותר קטן ספציפיים משיעורים ההיעדרויות מספר
 ספציפיים משיעורים ההיעדרויות תכיפות מתחילה 16 מגיל (.16 בני בקרב 17% )לעומת ויותר

 האחוז 18 ובגיל ,23% עד בחודש שיעורים ויותר מתשעה הנעדרים אחוז מגיע 17 בני ובקרב לעלות,
.19% עד - יורד קצת

וציוד ספרים לימוד: בחומרי מחסור 4.6
 ציוד ברכישת בקשיים להיתקל הנוער בני עלולים מהמשפחות, חלק של הכלכליים הקשיים נוכח

 בגלל ציוד או ספרים להם חסרים לא כי דיווחו (93%) הנוער בני של המכריע הרוב אולם ללימודים.
 כגון עזר, ספרי להם חסרים כי דיווחו 11 ציוד, להם חסר כי שענו הנוער בני 19 מבין בכסף. מחסור

 כגון ציוד, להם חסר כי דיווחו 7ו- לימוד, ספרי להם חסרים כי דיווחו 8 אנציקלופדיה, או מלון,
24ומחשב. קלמר תיק,

(.19) המשיבים במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 24

בבית-הספר עולים נוער לבכי הסיוע 4.7
 באמצעות נוער לבני שניתן והכוונה ייעוץ האחד, מישורים: בשני נבדק עולים נוער לבני הסיוע נושא

 הכוללת, הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה והשני, בית-הספר; בסגל שונים גורמים עם פגישות
 ועוד. הרוסית בשפה הלימוד חומר קבלת הנוער,׳ בני מתקשים בהם במקצועות עזר שיעורי לדוגמה,

 כמחציתם עולים. לתלמידים לסייע שמטרתו תפקיד בעל בבית-ספרם קיים האם נשאלו הנוער בני
 בעל קיים אם להם ידוע לא כי ציינו (21%) וחמישית בשלילה, ענו (30%) כשליש בחיוב, ענו (49%)

זה. תפקיד

בבית-הספר נוער לבני הניתנים והכוונה ץ1ייע
 בית בצוות שונים גורמים עם השתתפו הם שבהן האישיות השיחות נושאי על נשאלו הנוער בני

נושא. בכל השיחות תדירות על וכן הספר

 בית-הספר. מסגל מישהו עם אחד נושא על לפחות שוחחו הנוער בני מכלל (79%) שלושה-רבעים
 מסגל מישהו עם שוחחו בארץ שנתיים עד של ותק בעלי הנוער בני מקרב אחוזים ושלושה שמונים

 יותר לשוחח נטו מתקשים תלמידים יותר. או שנים חמש של ותק מבעלי 67% לעומת בית-הספר,
בהתאמה. 72% לעומת 84% - מתקשים שאינם תלמידים מאשר בית-הספר סגל עם

 מסלול בחירת הלימודי, )מצבם הלימודי הנושא הוא הנוער בני שוחחו עליו ביותר הנפוץ הנושא
 בית-הספר צוות עם שוחחו שעליהם נוספים תחומים (.57% - אחרת לכיתה העברה או מגמה או
(.19%) משמעת בעיות (,20%) המורים יחס (,24%) בעברית קשיים היו
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)באחוזים( ותדירותה השיחה נושא לפי בבית־הספו, שונים גורסים עם אישיות לשיחות פנייה :25 לוח

הפעמים מספר
השנה במהלך ששוחחו בעיקר* שוחחו מי עם

 למעלה
 מארבע
פעמים

 שלוש עד
פעמים

 מורה
אחר יועץ מנהל מחנך

 ששוחחו הנוער בני
 כלשהו גורם עם

בנושא בבית-הספר השיחה נושא
4

25 75 30 31 9 53 24 העברית בשפה קושי
1

בלימודיס/בחירת מצב
17 83 20 46 5 54 57 מגמה מסלול/העברת

20 80 19 33 ר 65 17 חדשים לעולים יחס ■

27 73 21 40 12 49 17 אישיות בעיות -

63 37 20 27 22 57 19 משמעת בעיות

11 89 15 44 6 58 20 המורים. יחס 1

ללמוד אפשרות
19 81 14 54 16 30 17 אחרת במסגרת

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן פנו, אליו אחד מאדם יותר לציין היה ניתן *

 בעיות התעוררו כאשר בית-הספר של יועץ/פסיכולוג עם או המחנך ע□ בעיקר שוחחו הנוער בני
 גם הלימודים. שנת במהלך פעמים שלוש על הפניות תדירות עלתה לא המקרים וברוב כלשהן,

(.82%) הלימודי הנושא הוא הנוער בני שוחחו עליו ביותר הנפוץ הנושא בכרמיאל

 מתקשה התלמיד היות בארץ, הוותק לפי גם נבדקה שונים לנושאים ביחס והכוונה ייעוץ קבלת
 העלתה לא זו בדיקה מבית-הספר. ושביעות-הרצון מתקשה, לא לעומת לפחות( אחד )במקצוע

 יורד, העברית בשפה לקשיים ביחס והכוונה ייעוץ שקיבלו הנוער בני אחוז לדוגמה, אחידה. תמונה
 הפונים בקרב 7%ל- בארץ שנתיים עד של ותק בעלי לייעוץ הפונים בקרב 44%)מ- הוותק עם כצפוי,

 אישיות בעיות בלימודים, מצב כגון בנושאים, זאת, לעומת יותר(. או שנים חמש של ותק בעלי
 גם כלומר, בארץ. הוותק לפי וההכוונה הייעוץ מקבלי בהיקף שינוי של מגמה אין משמעת, ובעיות
 ומגוונים. רבים בנושאים ובהכוונה בייעוץ צורך הנוער לבני יש עדיין בארץ ממושכת שהות לאחר

 יותר והכוונה ייעוץ קיבלו מתקשים שתלמידים שנבדקו, הנושאים כל לגבי לומר ניתן כללי באופן
 כלל. בדרך קטנים הקבוצות שתי בין בשיעורים ההפרשים אולם מתקשים, שאינם תלמידים מאשר

 וביחס אישיות; לבעיות ביחס ייעוץ קיבלו מתקשים מהלא 15% לעומת מהמתקשים 18% לדוגמה,
 המורים יחס של בנושאים רק בהתאמה. 17%ו- 21% הם המקבילים האחוזים - משמעת לבעיות

 המתקשים בקרב ייעוץ שקיבלו אלו בשיעור ניכרים הבדלים נמצאו העברית בשפה קשיים ושל
 ולגבי ייעוץ, קיבלו מהלא-מתקשים 14%ו- מהמתקשים 24% המורים: יחס לגבי והלא-מתקשים.

בהתאמה. ,13%ו- 31% - העברית בשפה קושי
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 מרוצי□ תלמידים בין השונים לנושאים ביחס הייעוץ מקבלי בשיעורי כלשהם הבדלים נמצאו לא
מרוצים. שאינם תלמידים לבין מבית-הספר כללי באופן

 (5%) מאוד״ "מרוצים או (49%) ״מרוצים" היו כי דיווחו שוחחו, אשר הנוער מבני (54%) כמחצית
 כל-כך היו ש״לא ציינו 19% בית-הספר, צוות עם השיחות במהלך לה□ שניתנו ומההכוונה מהייעוץ

 מועילות, היו לא שהשיחות ציינו הנוער מבני 23% ואילו כלל״, מרוצים היו ש״לא ציינו 4% מרוצים״,
הכוונה. או ייעוץ כל אלה בשיחות קיבלו לא ולמעשה

 לדבר רוצים ושהיו לה□ שמפריעים נושאים או קשיים ישנם "האם נשאלו הלומדים הנוער בני כל
 עליה□ הנושאים בחיוב. ענו הנוער מבני 14% כן״; עשו טרם אך בית-הספר מצוות מישהו ע□ עליהם

 מצד חדשים לעולים והיחס (,26%) בלימודים המצב (,13%) בשפה קשיים הם לשוחח, רוצים היו ה□
(.20%) ותיקים תלמידים

 יעזור" לא "שזה מפני אלה: בנושאים כה עד שוחחו שלא לכך עיקריות סיבות שלוש ציינו הנוער בני
(.23%) ״התביישתי״ או העזתי״ ו״לא (,28%) לחכות״ "החלטתי או זמן״ לי היה ש״לא מפני (,33%)

הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה
 הדרך בבית-ספרם. בלימודים המתקשים עולים לתלמידים הניתנים העזרה סוגי על נשאלו הנוער בני

 שיעורי□ כי דיווחו הנוער מבני 68% בקבוצות: עזר שיעורי באמצעות היא עזרה למתן ביותר הנפוצה
 הנוער מבני (48%) כמחצית בפועל. בהם משתתפים גם וכמחציתם בבית-ספרם, מתקיימים אלה
 עזר שיעורי מקבלים שהם ציינו מהם 37%ו- ביחידות, עזר שיעורי מתקיימים בבית-ספרם כי ציינו
 או ביחידות עזר שיעורי מקבלים הלומדים הנוער בני מסך־כל אחוזים ואחד ארבעים זה. מסוג

בקבוצות.

)באחוזים( זו עזרה □,המקבל הנוער ■3ב ושיעור הנוער לבבי בבית-הספו הניתטס עזרה סוני :26 לוח
המקבלים נוער בני הנוער בני מתוכם, שדיווחו נוער בני

כלל מתוך זו עזרה זו עזרה המקבלים העזרה סוג כי
הנוער בני אוכלוסיית ספרם בבית בבית־ספרם קיים העזרה סוג

18 37 48 ביחידות עזר שיעורי
34 49 68 בקבוצות עזר שיעורי
13 43 28  לימודים חומר לקבל אפשרות

ברוסית
3 30 8  ברוסית המקצוע את ללמוד אפשרות

ותיקים תלמידים של עזרה
18 35 53 עולים לתלמידים

 שאינם מאלה 51% אולם לפחות, אחד לימוד במקצוע מתקשים עזרה שמקבלים הנוער מבני71%כ-
 סיוע, מקבלים אינם שמחד, הנוער, מבני ניכר אחוז יש כלומר, הם. אף מתקשים עזרה מקבלי□
 קונקרטית עזרה קבלת בין קשר נמצא לא לכך. זקוקים - קושי על דיווחיהם על בהסתמך ומאידך,

מבית-הספר. כללית שביעות-רצון לבין הלימוד במקצועות
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 ע□ יורד זה אחוז בלימודים. כלשהי קונקרטית עזרה מקבלי□ הלומדים הנוער מבני (53%) כמחצית
 בארץ הנמצאים אלה בקרב 30%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים נוער בני בקרב 83%מ- בארץ הוותק

 תלמידי בקרב הוא בלימודים כלשהי עזרה מקבלי של ביותר הגבוה האחוז שנים. מחמש למעלה
 הנוער בני .50% על עומד השיעור ז׳-י׳ בכיתות הלומדים נוער בני בקרב ואילו (,64%) י"א כיתות

 כן. עשו לא מדוע נשאלו כזו, לעזרה זקוקים שהיו ציינו אולם בלימודים, עזרה לקבלת פנו שלא
 (,24%) לעזור רוצים אינם שהמורים תחושה (,26%) עזרה בקשת מפני בושה היו הרווחות הסיבות
(.20%) זמן אין שלמורים ותחושה

 כי דיווחו מתוכם 20%וכ- מבית-הספר, בלימודים עזרה מקבלים אינם הנוער מבני (47%) כמחצית
נוספת. עזרה לקבל מעוניינים עזרה שמקבלים הנוער בני מחצית כזו. עזרה לקבל מעוניינים היו

בעיניהם. המועדפת העזרה לסוג נשאלו לעזרה, זקוקים הם כי שדיווחו תלמידים

□(,)באחוז הלימוד ת1במקצוע סיוע לקבלת הנועו בני על-יד׳ המועדפת הדוך :27 לוח

*המעוניינים אחוז הסיוע קבלת דרך

32 בקבוצות עזר שיעורי
73 ביחידות עזר שיעורי
57 ברוסית כתוב לימודים חומר
29 הרוסית בשפה המקצוע לימודי

ר אחר תלמיד בעזרת לימוד
2 **אחר

 .100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן עזרה, לקבלת אחת מדרך יותר לציין היה ניתן *
בכיתה". המורה של יותר ומפורט טוב "הסבר וכן שהיא", סוג מכל "עזרה כולל **

 "מרוצים 9% בבית-הספר, להם הניתנת מהעזרה שבעי-רצון הנוער בני (76%) המקרים במרבית
 ושבעה עשרים כלל". מרוצים "אינם נוספים 3%ו- מרוצים", כל-כך "לא 21% ״מרוצים״, 67%ו- מאוד״

 שאינם הנוער מבני 14% לעומת יותר, או אחד במקצוע מתקשים הם כי שדיווחו הנוער מבני אחוזי□
בבית-הספר. להם הניתנת מהעזרה מרוצי□ אינם הם כי דיווחו מתקשים,

 (51%) מאוד״ ״מרוצות או (5%) ״מרוצות״ הן כי דיווחו הנוער בני אמהות (56%) ממחצית למעלה
 10%וכ- מרוצות", כל-כך "לא (34%) כשליש לילדו; נותן שבית-הספר בלימודים הקונקרטית מהעזרה

 ותק לפי בבית-הספר הניתן מהסיוע שביעות-הרצון בשיעורי הבדל נמצא לא כלל". מרוצות "אינן
 שאינם נוער לבני אמהות לעומת בלימודים המתקשים נוער לבני אמהות בין לא וגם בארץ,

מתקשים.

 צרכים זה בנושא התגלו העולים לתלמידים הניתנים בלימודי□ הקונקרטי הסיוע סוג מגוון אף על
 מבין 21%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 33% מסופקים: בלתי

בלימודים. כלשהו סיוע מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה המתקשים
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מבית-הספר הנשירה תופעת 4.8
 בתוך מיוחדת סיכון קבוצת מהווים לשעבר מברית-המועצות עולים נוער שבני לכך העדויות מתרבות

 מלימודים. הנשירה לתופעת בהתייחס ובעיקר לשעבר, מברית-המועצות העולים אוכלוסיית כלל
 תופעת ממדי ובחינת ביישוב העולים נוער בני כל על מידע איסוף איפשר ברחובות שנערך המיפקד
זה. בתהליך סיכון שלבי וזיהוי הנושרים, פרופיל שרטוט הנשירה,

 לימודיו את סיים שלא 17-14 גילים בטווח לנער מתייחסת זה במחקר "נושר״ המושג הגדרת
 לנער או כלשהי, לימודים במסגרת לומד אינו והוא בארץ, או לשעבר בברית-המועצות התיכוניים

 משרד בחסות במסגרות מדובר כלל בדרך החינוך. משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת הלומד
 הנתונים מתבססים זו הגדרה על בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה

 ועמיתיה )שפרינצק זה בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי המתפרסמים הסטטיסטיים
1995.)

 וזאת ,10% על עומד 17-14 גילאי ברחובות העולים הנוער בני כל בקרב מלימודים הנשירה שיעור
 בקרב 11 % על עומד הנשירה שיעור היהודי. במגזר הישראלית האוכלוסייה כלל בקרב 4.1 % לעומת
 בנתונים יותר עוד גבוה לבנות בנים בין הנשירה בשיעור הפער הבנות. בקרב 8% לעומת הבנים

 תופעת של יותר מדויקת לבחינה הבנים. בקרב 7.4% לעומת הבנות בקרב 1.5% רק הארציים:
 ועמיתיה )שפרינצק ובנות בנים בקרב ובנפרד שנתון לכל הנשירה שיעורי בנפרד נבחנו הנשירה

1995.)

 :16 בני בקרב במיוחד גבוהים ברחובות העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה 28 מלוח
 לומדים 15% מתוכם החינוך. משרד בפיקוח בבתי-ספר מלימודים נשרו זה בגיל מהעולים 18%כ-

 בולטת הבנים בקרב הנשירה כלל. לומדים אינם 3%ו- החינוך משרד בפיקוח שאינם בבתי-ספר
 נשירה שיעור על המצביע הממצא מהבנות. 13% לעומת נושרים 16 בגיל מהבנים 22% - במיוחד

 באף קיימת אינה זו תופעה לרחובות. וייחודי חריג ממצא הוא 17 גיל לעומת 16 בגיל יותר גבוה
המחקר. נערך בו אחר יישוב

 ובולט ,8% על ועומד יותר נמוך 17-14 הגילים בטווח מלימודים הנשירה שיעור כי נמצא בכרמיאל
 לשעבר מברית-המועצות עולים בקרב בשדרות 1994ב- שנערך ממיפקד (.35%) 17 בגיל בנים בקרב
 בולטים בכרמיאל וכמו זה, ביישוב בהרבה גבוהים כלשהם מלימודים הנשירה שיעורי כי עולה

 בעת כלשהי במסגרת למדו לא בשדרות העולים הנוער מבני 47%כ- .17 בגיל נוער בני בקרב במיוחד
 בקרב 7% על ועמדה הנשירה תופעת בלטה יותר, הנמוכים הגילים בקרב גם אולם המחקר. עריכת

 גבוהים נשירה שיעורי (.1995 ונועם )ליטויק 16ה- בני בקרב 17%ו- 15ה- בני בקרב 12% ,14ה- בני
 יחסית גבוה ששיעור לכך ובעיקר בשדרות, העולים אוכלוסיית להרכב קשורים להיות עשויים אלה

הקווקז. ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי הם לשעבר ברית-המועצות עולי שדרות מתושבי
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י( 1*4=227) )באחוזים( ומין גיל לפי הנוער, בג■ בקרב ונשירה לסח־ת ,דפוס :28 לוח

 בבתי- לומדים
 שבפיקוח ספר

 החינוך משרד
 כלל בקרב

 האוכלוסייה
2בישראל היהודית

 לא
 לומדים

כלל

 לומדים
 בבתי-ספר

 שאינם
 בפיקוח

החינוך משרד

 לומדים
 בבתי־ספר
 שבפיקוח

 משרד
החינוך

סה״כ

באחוזיםגיל
 במספרים
מוחלטים

95.9 4 6 90 100 227 17-14 סה־כ
99.83 0 0 100 ר 00 27 14
97.83 4 0 96 100 55 15
94.33 3 15 82 100 83 16
88.53 6 2 92 100 62 17

בנים
92.6 4 7 89 100 121 17-14 סה־ב

— 0 0 100 100 16 14
" 3 0 97 100 30 15
" 2 20 78 100 45 16
-- 10 0 90 100 30 17

בבות
99:6 3 5 92 100 106 17-14 סה־כ

— 0 0 100 100 11 14
-- 4 0 96 100 25 15
.. 3 10 87 100 38 16
- 3 3 94 100 32 17

.18 בגיל נוער בני כוללים אינם הנשירה בנושא הנתונים 1
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סטטיסטי, שנתון 2
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים 1996 סטטיסטי שנתון בישראל, ילדים 3

 ציינו (44%) למחצית קרוב מלימודים, לנשירתם שהביאו הסיבות את לציין הנושרים נתבקשו כאשר
 מבתי-ספר במעבר )מדובר אחרת לימודים למסגרת לעבור הרצון את ציינו 19% בלימודים, קשיים

 מבית-הספר, אי-שביעות-רצונם את ציינו 13% העבודה(, משרד של למסגרות החינוך משרד בפיקוח
 (,6%) דירה מעבר היו שצוינו נוספות סיבות הנער. לימודי את הפסיק שבית-הספר דיווחו 6%ו-

25(.6%) חברתי קושי וכן (,6%) מהבית ריחוק

 לכלל בהשוואה אפילו במיוחד, גבוהה שהיא ברחובות, הנוער בני הורי של ההשכלה רמת לאור
 מינימלית. תהיה זו אוכלוסייה בקרב הנשירה שתופעת לצפות היה ניתן לשעבר, ברית-המועצות עולי

במחקר. שנבדקו היישובים בשאר מאשר יותר נמוך ברחובות הנשירה היקף ואומנם,

.100%ב- מסתכמים אינם הנתונים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 25



 נעדרו הנוער מבני 35% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 17-16 הגילים טווח בקרב מלימודים. 26נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות

.40%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינו במסגרת שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 26
כלל. לומדים

הנושרים פרופיל
 גדול בסיכוי הקשורים עולים נוער בני של שונים מאפיינים ולזהות התופעה את יותר להבין מנת על

 הנשירה, בעת גיל משתנים: למספר בהתייחס הנושרים מאפייני על עמדנו מבית-הספר, לנשירה יותר
 בה האחרונה הכיתה הנשירה, לבין לארץ העלייה בין הזמן פרק בארץ, ותק הריאיון, בעת גיל

(.29 )לוח המוצא ורפובליקת נשר/ה, ולאחריה הנושר/ת למד/ה

א(=22) מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :29 לוח

רפובליקת אחרונה כיתה בין חודשים מס׳ תאריך תאריך בעת גיל בעת גיל
מוצא למדו בה לנשירה עלייה נשירה עלייה הראיון הנשירה

(11=13) אלטרנטיביות חינוך במסגרות שלומדים הנוער בני א.
מולדביה ח׳ 29 11.92 6.90 16 13

אז׳רבידזאן ט' ר 7.93 12.92 16 14
ליטא ח׳ 40 6.93 3.90 16 14
ליטא ח׳ 32 6.93 10.90 16 15

בלרוסיה ט׳ 25 6.94 5.92 16 15
אוזבקיסטן - **בארץ למד לא 8.94 16 *15

קזחסטן - **בארץ למד לא ־6.94 16 *15
בילורוסיה - **בארץ למד לא 11.94 16 *15
אוקראינה ט׳ 42 6.94 1.91 16 15

בלרוסיה ט 21 6.94 9.92 16 15
אוזבקיסטן  **בארץ למד לא 3.93 17 *15

רוסיה ט 30 6.95 12.92 16 16
אוזבקיסטן  **בארץ למד לא 11.94 16 *16

(11=9) כלל לומדים שאינם הנוער בני ב.
ידוע לא ח׳ 6 6.93 12.92 16 14

אוקראינה ט' 33 2.94 6.91 16 14
אז׳רבידזאן ר׳ 24 4.93 4.91 17 15
אוקראינה - בארץ למד לא 9.93 17 *15
אסטוניה ט׳ 46 6.94 9.90 16 15

אוקראינה י׳ 19 4.94 9.92 17 15
אוקראינה ט׳ 35 2.95 4.92 15 15
אוקראינה ט׳ 10 5.95 7.94 15 15

אז׳רבידזאן י׳ 41 6.94 2.91 17 16

 הנשירה. בעת לגיל במקום העלייה בעת לגיל מתייחס הלוח בארץ למדו שלא נוער בני לגבי *
החינוך. משרד שבפיקוח במסגרת בארץ למד לא **
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 כיתה של בסיומה נשרו נוער בני תשעה ט׳; כיתה לאחר במיוחד בולטת הנשירה כי עולה 29 מלוח
 העלייה לאחר חודשי□ משישה החל - העלייה למועד יחסית הנשירה בעיתוי רבה שונות קיימת זו.

מלימודים. לנשירה ותק בין ברור קשר אין כלומר, ויותר. שנים וחצי שלוש ועד

הנושרים של רקע מאפייני
 נבדקו לנשירה, יותר גבוה סיכון או פגיעות על המרמזים הגורמים את ולהבין לנסות מנת על

 מאלו אלו שוני□ אינם והנושרים הלומדים הנוער בני כי נמצא, הנושרים. של שונים רקע מאפייני
 נמצאו זאת, לעומת חד-הוריות. במשפחות הגדלים הנוער בני ואחוז מוצא, רפובליקות מבחינת
 ומצב□ ההורים, של התעסוקתי מצבם ההורים, השכלת מבחינת והנושרים הלומדים בין הבדלים
 29% לעומת אקדמית, השכלה בעלי ה□ הלומדים הנוער בני מהורי (71%) גבוה שיעור הכלכלי.

 תיכון בית-ספר לפחות סיימו אחד( אב )מלבד הנושרים הורי רוב אולם הנושרים. הנוער בני מהורי
 תעסוקת שיעורי בבדיקת כצפוי, שלא ההשכלה. בתחום מטה כלפי מוביליות מהווה ילדיה□ ונשירת

 )בקרב הלומדים הורי לעומת הנושרים, הורי בקרב יותר גבוהי□ תעסוקה שיעורי נמצאו ההורים,
 מבדיקת אולם, בהתאמה(. 88% לעומת 100% האבות ובקרב בהתאמה, 80% לעומת 91% האמהות

 אקדמיים יד במשלחי מועסקות הלומדים הנוער בני מאמהות 37% כי עולה התעסוקה סת
 מתקבלת דומה תמונה לומדים. אינם שילדיהן בלבד( אחת )אם מהאמהות 5% לעומת וחופשיים,

 חופשיים, או אקדמיים יד במשלחי מועסקים הלומדים נוער לבני מהאבות 41% האבות: בקרב גם
לומדים. שאינם ילדים של אבות( 3) מהאבות 14%כ- לעומת

 הנושרים מאמהות 23% כלכלית: מבחינה יותר מתקשים הנושרים הורי כי עולה האמהות מדיווח
 5% רק זאת, לעומת הבסיסיים; צורכיהן את לכסות כלל מספיקות אינן שהכנסותיהן טענו

 מבחינה יותר מתקשים הנושרים הורי כי נמצא בכרמיאל גם כך. דיווחו הלומדים מאמהות
הלומדים. מהורי פחות משכילי□ וכן כלכלית,

הנושרים של בהווה עיסוק□
 לומדי□ (,13) החינוך משרד בפיקוח מבתי-ספר הנושרים ממחצית למעלה כי עולה 30 מלוח

 משלבי□ שנים־עשר ומתוכם העבודה(, משרד של במסגרות בעיקר )כאמור, אלטרנטיביות במסגרות
עובדים. אינם אף שניים ובהם כלשהי, במסגרת לומדי□ אינם תשעה לימודיהם. עם עבודה

הנושרים של העיקו׳ עיסוקם :30 לוח

באחוזים
 במספרים
מוחלטים עיקרי עיסוק

100 22 סה״כ
5 1 אלטרנטיבית במסגרת לומדי□

54 12 ועובדים אלטרנטיבית במסגרת לומדים
27 6 עובדי□

5 1 עבודה מחפשים
5 1 חברים" עם "מסתובבים
4 1 *ידוע לא

שלא. ענה שעבר בשבוע עבדת האם לשאלה אך שעובד, ענה היום?" במשך עושה אתה "מה לשאלה *
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; כלומר, כלשהי, במסגרת משולבים אינם ברחובות 17-15 בגיל העולים הנוער מבני אחד אחוז רק
על שעמד האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור לומדים. ואינם עובדים אינם
27.1994 בשנת 6.7%

.1995 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה אדם, כוח סקר 27

►

" הנושרים בקרב עירוב׳ סיוע וקבלת פנאי פעילות
: השתתפותם בשיעור התמקד הנושרים בקרב עירוני סיוע וקבלת פנאי פעילות בנושא שנאסף המידע

( הלומדים. בקרב אלה לשיעורים בהשוואה עירוני בסיוע ושימוש שונות פנאי בפעילויות

1 
 למעט הקבוצות, שתי בין דומים מאורגנות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעורי כי עולה 31 מלוח

 את גם משקף זה שהבדל ייתכן משמעותית. בצורה גבוה הלומדים שיעור בהם בחוגים, ההשתתפות
עובדים הנושרים שרוב מכך נובע או והלומדים, הנושרים משפחות של הכלכלית ביכולת ההבדלים

י העירוני בסיוע השימוש בנושא הממצאים בחוגים. להשתתפות פנוי זמן פחות ברשותם ויש (80%)
ז הלימודים בשנת כי דיווחו מהלומדים 9%וכ- מהנושרים 13%כ- ולומדים. נושרים בקרב דומים

► קיבלו שלא הנושרים בקרב וכו׳(. פסיכולוג סוציאלי, )עובד עירוני סיוע מקור עם נפגשו הם שחלפה
 11%כ- הלומדים ובקרב וכו׳( סוציאלי עובד )פסיכולוג, עירוני סיוע לקבל מעוניינים 14%כ- סיוע,

י זה. סיוע לקבל מעוניינים

)באחוזים(" והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :31 לוח

הלומדים הנושרים

205 22 מוחלטים במספרים סה״כ
כללית פנאי פעילות

86 77 חברים עם מבלה
94 82 ספרים טלוויזיה, בבית: מבלה
77 73 משפחה בני עם מבלה

מאורגנת פנאי פעילות
4 5 נוער תנועת

36 14 שונים בחוגים משתתף
5 9 עולים במועדון מבקר

.100ב- מסתכמים האחוזים אין ולכן אחת מפעילות יותר לציין היה ניתן *

בצרז״ל השירות .5
 המתגייסים של עמדותיהם הישראלית. בחברה בהשתלבות חשוב כגורם נתפס בצה״ל השירות

 הנוער בני הישראלית. החברה עם הזדהותם מידת על ללמד עשויות השירות כלפי הפוטנציאליים
 חששותיהם הצבאי, השירות את תפיסותיהם לגבי נשאלו ואמהותיהם ומעלה( 16 )בני העולים

וציפיותיהם.
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בצבא לשרת כוונה
 מתכוונים אחוזים ושמונה שישים בצה״ל. לשרת כוונתם על נשאלו ומעלה 16 גילאי הנוער בני כל

 5% לצבא, להתגייס אחר-כך ורק ללמוד להמשיך מתכננים 24% לימודיהם, בסיום לצבא להתגייס
 נמוך זאת, לעומת בכרמיאל, זה. בנושא דעה גיבשו לא עדיין 3%ו- לצבא, להתגייס מתכוונים אינם

 2% על ועומד להתגייס, אחר-כך ורק ללמוד להמשיך שמתכוונים הנוער בני שיעור בהרבה
ברחובות(. 24%ל- )בהשוואה

 לעומת 7% על ועומד הבנים, משיעור יותר מעט גבוה לצבא להתגייס מתכוונות שאינן הבנות שיעור
בהתאמה. 2%

4

 חובה. שירות היה לא השירות אם כלל, משרתים היו לא כי השיבו הנוער בני (43%) למחצית קרוב
מלא. שירות משרתים היו כי השיבו 14%ו- בלבד, חלקי שירות משרתים היו כי השיבו זהה שיעור <
ג

 גבוה נמצא חובה בגדר היה לא השירות אילו לצבא מתגייסים היו לא כי שדיווחו הנוער בני שיעור
 י״א כיתות תלמידי כלל בקרב שנערך בסקר שנמצא המקביל מהשיעור ברחובות במחקר בהרבה
(.1995 וגל )אזרחי מתגייסים היו לא מהבנות 18%ו מהבנים 12% רק בו הארץ ברחבי

במהלכו הצפויים והקשיים מהשירות החשש מידת
חששותיהם. מהות ועל הצבאי, מהשירות חוששים הם בה המידה על נשאלו הנוער בני

)באחוזים( מין לפי בצבא מהשירות הנוער בבי של חששם מידת :32 לוח

בנות בנים סה״כ החשש מידת

82 85 167 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 באחוזים סה־כ

5 2 מאוד חושש
27 20 24 חושש די
45 43 44 חושש כל-כך לא
28 32 30 כלל חושש לא

 חוששים אינם שליש וכמעט הצבאי, מהשירות החשש במידת לבנות בנים בין ניכר הבדל שאין נראה
 להם הצפויים לקשיים בקשר שונים חששות העלו מהשירות חוששים שכן הנוער בני ממנו. כלל

 שנערך בסקר נמצאו הצבאי השירות מפני החשש בנושא דומים ממצאים הצבאי. השירות במהלך
 מידה גילו מהבנות 30%ו־ מהבנים כרבע (;1995 וגל, )אזרחי הארץ ברחבי י״א כיתות תלמידי בקרב
 לא דבר שום כי ציינו הנוער מבני אחוזים עשרה הצבאי. השירות מפני חשש של מאוד רבה או רבה

 מכך כתוצאה הזמן בבזבוז יהיה העיקרי הקושי כי העריכו (32%) כשליש במיוחד, קשה להם נראה
 תהיה הטירונות לדעתם כי ציינו (31%) נוסף כשליש זו, בתקופה ללמוד או לעבוד יהיה שאי-אפשר
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 מכך חוששים 18%ו- הפיזי, מהמאמץ חוששים (27%) מרבע למעלה במיוחד, קשה תקופה להם
 היו הנוער בני על-ידי שהועלו נוספים קשיים השירות. במסגרת מעניין לא תפקיד למלא שיצטרכו

28(.9%) בשירות הכרוך והסיכון (,10%) ההורים דאגת (,11%) חברתית מבחינה להסתדר הקושי

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 28

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 29

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 30

 מיחס גם אולם (,32%) הפיזי ומהמאמץ (38%) בשירות הכרוך מהסיכון בעיקר חוששות האמהות
 בשירות הכרוך המוסרי ומהקושי (,14%) הזמן מבזבוז (,16%) הוותיקים הישראלים החיילים

(13%.)29

הנוער לבני הצבא תרומת

 דבר. לתרום יכול אינו הצבא 10% לדעת להם. לתרום יכול הצבא לדעתם במה נשאלו הנוער בני
 תרומה (,33%) הכשרה קבלת או מקצוע לימוד - תרומות שלוש על בעיקר הצביעו הנוער בני יתר

(.14%) בחברה ולהשתלבות (26%) העצמי לביטחון

 לביטחונו (,60%) הנער של ולבגרותו לעצמאותו לתרום יכול הצבא כי השיבו הנוער בני אמהות
 הנוער בני בקרב הן 30(.28%) הישראלית בחברה ולהשתלבות (,29%) מקצוע לרכישת (,37%) העצמי

 כלשהי. הכשרה קבלת או מקצוע ללימוד הצבא של הצפויה התרומה בולטת האמהות בקרב והן
 השירות. למסלול ביחס הנוער בני של הספציפיות ההעדפות על להשפיע עשויה זו ציפייה כי ייתכן

 חוששים הנושרים אולם, ללומדים. נושרים בין בצבא לשרת בכוונה משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 מהצבא, כלל חוששים אינם הנושרים מבין אחוזים חמישים הצבאי. מהשירות מהלומדים פחות

 הצבאי בשירות כלשהם קשיים צופים אינם הנושרים מבין יותר גבוה שיעור מהלומדים. 22% לעומת
הלומדים. לעומת

 השירות של אפשרית כתרומה מקצוע לימוד ציינו הלומדים מאשר נושרים של יותר גבוה שיעור
 שבתקופה לכך מודעים שהנושרים כך על להצביע יכול זה נתון בהתאמה. 35% לעומת 69% הצבאי:

 לרכוש הזדמנות בשבילם יהווה והצבא מקצוע, רכישת לקראת עצמם מקדמים הם אין הנוכחית
 אותם שיוביל התחום כאל הפורמליים הלימודים תחום אל מתייחסים שהלומדים בזמן בו מקצוע,
 ביחס ללומדים הנושרים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא בעתיד. או עכשיו מקצוע, לרכישת

שצוינו. אחרות לתרומות
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לו ומחוצה בבית-הספר חברתית השתלבות .6
 והן כללי באופן הן שלהם, החברתית ההשתלבות תהליך של השתים ממדיו על נשאלו הנוער בני

ותיקים. ישראלים עם לקשריהם ביחס

הבאים: בנושאים יתמקד זה פרק
 הישראלים התלמידים מיחס הנוער בני שביעות-רצון - בבית-הספר חברתית השתלבות (1)

 הנערכים בטיולים הנערים והשתתפות ישראלים עם המבלים הנוער בני שיעור הוותיקים,
הספר. בית- במסגרת

 משותף חברתי בילוי נפש", "חבר להם שיש הנוער בני שיעור כגון כללית, חברתית השתלבות (2)
 ההשתלבות בנושא עמדות ותיקים, ישראלים עם חברתיות התנסויות ותיקים, ישראלים עם

ועוד. עולים, נערים של החברתית
 הנער של הלאומית לזהות בנוגע ואמהותיהם הנוער בני עמדות - הלאומית הזהות תפיסת (3)

הישראלית. בחברה כעולים בהרגשתם התמקדות תוך והרצויה( )הנוכחית

בבית-הספר חברתית השתלבות 6.1
 התלמידים מיחס שביעות-רצון - ממדים שלושה לפי נבדקה בבית-הספר החברתית ההשתלבות
 בית-ספר. בטיולי והשתתפות בבית-הספר, בהפסקות ותיקים ועם עולים עם משותף בילוי הוותיקים,

 כלפיהם, הוותיקים הישראלים התלמידים מיחס כללי באופן מרוצים שהם ענו (87%) הנוער בני רוב
 בקרב 91%ל- שנתיים עד בארץ נמצאים בקרב 80%מ- הוותק עם ועולה ומין, גיל לפי הבדלים ללא

 בבית בהפסקות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ואחד שישים ויותר. שנים 5 נמצאים
 מבלים 12%ו- עולים, עם רק מבלים הנוער מבני כרבע עולים, עם וגם ותיקים ישראלים עם גם הספר

כלל. בהפסקות לבלות מי עם אין הנוער בני מבין אחד לאחוז רק ותיקים. ישראלים עם רק

 28% בית-הספר, מטעם שנערכו הטיולים לכל יצאו כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושבעה שישים

 על שצוינו העיקריות הסיבות טיול. לאף יצאו לא כי דיווחו הנוער מבני 5% ורק לחלקם, רק יצאו
 של מדי יקרה עלות (,25%) בריאות בעיות (,38%) אישיים עניינים היו בטיולים השתתפותם לאי ידם

 להם הרשו לא שהוריהם בגלל וכן (,14%) טיולים אוהבים אינם כי העובדה (,20%) הטיולים
(14%.)31

 .100ב- מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 31

כללי חברתית: השתלבות 6.2
 שונים להיבטים בהתייחס הן - ממדים מספר פני על נבדקה הנוער בני של החברתית השתלבותם

 השוואתיים היבטים לגבי והן חברתיים( בקשרים מחסור קרובה, )חברות הנוכחיים החברה חיי של
 בחיי החלים ולשינויים העלייה, לפני החברה חיי לעומת הנוכחיים, החברה לחיי המתייחסים

בארץ. הוותק עם החברה
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)באחוזים( הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :33 לוח

בחיוב שהשיבו נוער בני החברתי הממד

94 כלל"( ״בדרך או )״תמיד״ לבלות מי עם יש לנער/ה
85 נפש״ ״חבר כיום יש לנער/ה

64 בארץ הוותק עם לטובה משתנים החברה חיי
55 ותיקים ישראלים עם חברתיים קשרים ביותר הרוצים נוער בני
39 עולים עם חברתיים קשרים ביותר הרוצים נוער בני
36 המועצות לברית בהשוואה יותר טובים חברה חיי
21 גילם בני עם חברתיים קשרים להם חסרים כי המרגישים נוער בני

114

 ■יכולים הם איתו/ה )נער/ה נפש" "חבר בארץ יש (85%) הגדול לרובם כי עולה הנוער בני מדיווח
 כי דיווחו אשר הנוער בני לשיעור כמעט זהה זה שיעור עליו/ה(. ולסמוך אישיים נושאים על לשוחח

(.86%) לשעבר בברית-המועצות נפש״ ״חבר להם היה

 הוותק עם עולה אך ובנות, בנים ובקרב השונים, בגילים דומה נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור
 נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור עומד משנתיים פחות בארץ השוהים הנוער בני בקרב בארץ.

שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב 96% לעומת ,74% על

 לפחות ותיקים ישראלים עם משותף לבילוי יוצאים הם כי דיווחו הנוער מבני (46%) למחצית קרוב
 הנוער בני בקרב 29%מ- בארץ, הוותק עם עולה ותיקים ישראלים עם המבלים שיעור בחודש. פעם

שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 61%ל- ועד משנתיים, פחות בארץ השוהים

 41% לעומת מהבנות 51% ולעולים: לישראלים משותפים חברה בחיי יותר מעורות הבנות כי נראה
ותיקים. ישראלים עם משותפים לבילויים יוצאות הן כי דיווחו מהבנים

 מחסור על המדווחים הנוער בני ששיעור נמצא, למדי נרחבים חברתיים קשרים של לתמונה כחיזוק
 יורד ואף בגיל, שיטתי הבדל ללא ובנות, בנים בקרב ודומה (,21%) יחסית נמוך חברתיים בקשרים

 שחסרים מרגישים הם כי דיווחו משנתיים פחות של ותק בעלי הנוער מבני (32%) שליש הוותק. עם
שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 15% לעומת חברתיים, קשרים להם

 שבקהילה. אלה לבין בפנימייה הלומדים נוער בני בין החברתיים הקשרים בנושא הבדלים נמצאו
 עם משותפים לבילויים יוצאים הם כי דיווחו בפנימייה מהלומדים אחוזים ושלושה שלושים

 49% לעומת אלה אצל אלה מבקרים 17% רק בקהילה. מהלומדים 49% לעומת ותיקים, ישראלים
 נמצאו לבלות מי עם לך יש האם לשאלה בנוגע גם בקהילה. בבתי-ספר הלומדים הנוער מבני

 הלומדים הנוער מבני 12%ל- בקהילה: הלומדים נוער בני לבין בפנימייה הלומדים בין הבדלים
בקהילה. מהלומדים 5% לעומת לבלות, מי עם אין בפנימייה



 הנוער מבני (51%) כמחצית לבלות, מי עם לה□ יש ״תמיד״ כי דיווחו הנוער מבני (43%) ניכר חלק
 לאחוז ואילו לבלות, מי עם אין" כלל "בדרך 5%ל- לבלות, מי עם להם יש כלל" "בדרך כי דיווחו
 כי מרגישים הנוער מבני 21% כזכור, זאת, למרות לבלות. מי עם אין״ פעם ״אף הנוער מבני אחד

 עם חברתיים קשרים יותר רוצים היו (39%) ניכר וחלק גילם, בני עם חברתיים קשרים לה□ חסרי□
 ע□ קשרים יותר רוצים היו (55%) הנוער בני ממחצית למעלה לשעבר. מברית-המועצות עולים

ותיקים. ישראלי□

 נוסף כשליש ותיק", ישראלי ידיד אף "אין ידידיה□ בין כי ציינו (38%) הנוער מבני משליש למעלה
 ש״כל" ציינו נוספים 6%ר- ותיקים, ישראלים ידידיהם רוב" "כי ציינו 22%כ- "מעט", יש כי ציינו (34%)

ותיקים. ישראלים הם ידידיהם

 "לא 16% ״מרוצות"(, 69%ו־ מאוד״ ״מרוצות 13%) בניהן של מהחברים מרוצות האמהות (82%) רוב
בניהן. של מהחברים מרוצות" לא "כלל מהאמהות 2% ורק מרוצות״ כל-כך

 בעלי הנוער מבני יותר גבוה שיעור לדוגמה, לוותק, קשורים נמצאו החברתית הקליטה מממדי חלק
 רק לעומת שנתיים, עד בארץ השוהים בקרב 33% חברתיים: בקשרים מחסור על דיווחו נמוך ותק
 ישראלים ידידים יש ויותר שנים חמש בארץ מהשוהים 76%ל- ויותר. שנים חמש השוהים בקרב 18%

 (,72%) שנתיים עד השוהים רוב אולם, שנתיים. עד בארץ מהשוהים 44%ל- רק לעומת ותיקים,
עולים. עם חברתיים קשרי□ ביותר מעונייני□

 בקשרי□ מחסור לבלות, מי עם יש לנער האם כגון השונים, החברתית הקליטה בממדי המצב
 עולים תלמידים הרבה (,5 )עד עולים תלמידי□ מעט שבכיתת□ נוער בני בקרב דומה ועוד, חברתיים

עולים. בכיתות הלומדים בקרב וכן ומעלה(, 6)

ותיקי□ ישראלים לבין ביב□ הגומלין יחסי את הנוער בני הערכת
 המבטאים היגדים לרשימת בשלילה או בחיוב לענות הנוער בני התבקשו עצמי למילוי בשאלון
 וזאת ותיקים, ישראלים נוער לבני עולים נוער בני בין החברתיים הקשרי□ בנושא שליליות עמדות
האישיות. להתנסויותיה□ המתייחסות פנים, אל פנים בריאיון הספציפיות מהשאלות בשונה

______)באחוזים( לוותיקים לים1ע בין גומלין ■חס■ בנושא היגד■□ על הנוער בני של חיוביות תשובות :34 לוח

 ענו
 בחיוב ההיגדים
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 62 עולי□ נוער לבני ותיקים ישראלים נוער בני בין בלבד מעטי□ חברתיים קשרים יש
53 קרובות לעתים מסתכסכים ותיקי□ ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
44 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולי□ נוער בני
41 אלה את אלה מביני□ אינם ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
39 בחברת□ עולים נוער בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלי□ נוער בני
23 עולים נוער לבני לעזור מוכני□ אינם ותיקים ישראלים נוער בני



 הנוגע האחרון בהיגד למעט בארץ, ותק לפי הגומלין יחסי בנושא משמעותיים הבדלי□ אין
 זה היגד עם המסכימים הנוער בני אחוז עולים. נוער לבני לעזור ישראלים נוער בני של לנכונותם

 בארץ הנמצאים בקרב 19%ל- בארץ שנים שלוש עד הנמצאים בקרב 35%מ- בארץ הוותק עם יורד
ויותר. שני□ חמש

 לבין העולים בין החברתי לריחוק ה״אחריות" של שווה חלוקה על המצביע הממצא במיוחד מעניין
 ציינו (39%) הנוער מבני ניכר חלק כך, העולים. הנוער בני של תפיסתם לפי הוותיקים הישראלי□

 שבני ציינו (44%) דומה ושיעור בחברתם, עולים נוער בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני
הוותיקים. הנוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם העולים הנוער

 בכרמיאל. מאשר יותר כחיובית מצטיירת ברחובות לוותיקים עולים בין הגומלין יחסי תמונת
 מאשר ברחובות יותר נמוך 34 בלוח המופיעים ההיגדים עם הסכימו אשר הנוער בני שיעור ראשית,

 נוער "בני כי הסכימו בכרמיאל 40%יכ- לעומת ברחובות הנוער מבני 23% לדוגמה: בכרמיאל.
 לעומת ברחובות, הנוער מבני 39% כמו-כן, עולים״. נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים

 בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער "בני ההיגד עם הסכימו בכרמיאל, הנוער מבני 56%
 רחובות נתוני מצביעי□ אישית, להתנסות הנוגעים ממדים בהשוואת גם שנית, בחברתם". עולי□ נוער

 לעומת ברחובות, (85%) העולים לרוב לדוגמה, יותר. חיובית אישית חברתית השתלבות מגמת על
 דיווחו ברחובות הנוער בני של (94%) המכריע רובם נפש״. ״חבר כיום יש בכרמיאל, הנוער מבני 76%

 82% לעומת טוב״, ״די או מאוד״ ״טוב הוא כלפיהם הוותיקים הישראלים הנוער בני רוב יחס כי

כך. שדיווחו בכרמיאל הנוער מבני

החברתית ההשתלבות לנושא השוואתית התייחסות
 לעומת בארץ החברה חיי השוואת - החברתית ההשתלבות של ההשוואתי הממד גם נבחן כאמור,

הזמן. עם זה בנושא שחלים השינויים תפיסת וכן העלייה, לפני החברה חיי

 העלייה. לפני לעומת כיום החברה לחיי ביחס הנוער בני בין דעים אחידות אין כי עולה 35 מלוח
 משמעותי שינוי אין כי העריכו 40% יותר, כטובי□ אותם העריכו הנוער מבני (37%) משליש יותר
 חיי את המעריכים הנוער בני שיעור כיום. טובים פחות החברה חיי - 23% ולדעת החברה, בחיי

 שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 20%מ- בארץ, הוותק עם עולה יותר כטובים שלהם החברה
שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים בקרב 48%ל-

 משתנים שלהם החברה חיי בארץ, הזמן שעובר ככל כי מעריכי□ הנוער מבני (64%) כשני-שלישים
 בגילים לבנות, בנים בין משמעותיים הבדלים ללא לרעה, משתנים הם כי מעריכי□ 4% ורק לטובה,
 החברה חיל כי העריכו שנים חמש עד בארץ החיי□ הנוער מבני 4% זאת, עם ובוותק. השוני□

 את כך העריך שנים מחמש למעלה בארץ החיי□ הנוער מבני אחד לא אף אבל לרעה, משתני□
זמן. לאורך השינוי
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זים(1)באח בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממד■□ :35 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד
ויותר שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סה״ב הממד

לפני לעומת כיום החברה ח"
העלייה

48 40 39 20 37 טובים יותר
45 40 29 43 40 קודם כמו בערך

ר 20 32 37 23 טובים פחות

ח" בארץ הזמן שעובר ככל
החברה:

72 64 61 67 64 לטובה משתנים
28 32 32 29 32 דבר אותו נשארים

0 4 7 4 4 לרעה משתנים

הלאומית הזהות תפיסת 6.3
 כיצד נשאלו הנוער בני עצמי. למילוי השאלון באמצעות נאסף הלאומית הזהות תפיסת על המידע

 כמו-כן, לגמרי". ל״רוסי עד לגמרי" מ״ישראלי שנע רצף על הישראלית בחברה כעולים מרגישים הם
 וכיצד אותם, לראות רוצים היו כיצד אותם, רואים הוריהם כיצד עצמם, את לראות רוצים היו איך

אותם. רואים הארץ ילידי

 (7%) לגמרי" ״רוסים או (32%) מישראלים״ רוסים "יותר עצמם רואים נוער בני של יותר גבוה אחוז
 הזהות בין פער קיים אולם (.17%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או (8%) לגמרי״ ״ישראלים מאשר

 "ישראלים עצמם לראות רוצים היו נוער בני של יותר גדול אחוז המצויה. הזהות לבין הרצויה
 רוסים "יותר עצמם לראות הרוצים לעומת (,25%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או (14%) לגמרי״

 רוצים היו הנוער מבני (44%) כמחצית כי לציין יש (.5%) לגמרי״ ״רוסים או (12%) מישראלים״
הזהויות. שתי בין לאיזון שאיפה על המצביע דבר מידה, באותה וכישראלים כרוסים עצמם לראות

32)באחוזים( הנוער בני בקרב עצמית זהות תחושת :36 לוח
רוסי

יותר וישראלי יותר
רוסי רוסי באותה ישראלי ישראלי

לגמרי מישראלי מידה מרוסי לגמרי
ר 32 36 17 8 עצמך? את רואה אתה כיצד
5 12 44 25 14 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד

13 39 21 18 9 אותך? רואים הוריך כיצד
4 20 43 16 17 אותך? לראות רוצים היו הוריך כיצד

20 30 20 20 10 אותך? רואים הארץ ילידי כיצד

 בוכרי קווקזי, רוסי, כלומר, המוצא בארץ זהותם לגבי ספציפית בצורה הנוער בני נשאלו הריאיון בעת 32
בלבד. רוסים ולא וכו׳
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 לאומית זהות בעלי שיעור כי נמצא, מוצא רפובליקות לפי הנוער בני של הלאומית הזהות בבדיקת
 "ישראלים עצמם את רואים מהם 43% הבלטיות: הרפובליקות יוצאי בקרב יותר גבוה ישראלית

 רק זאת, לעומת דומה. באופן עצמם לראות רוצים היו 57%ו- מרוטים", ישראלים "יותר או לגמרי"
 או לגמרי כישראלים עצמם רואים אסיה מרכז רפובליקות יוצאי 18%ו- הקווקז יוצאי מקרב 15%
 )פרט האירופאיות הרפובליקות יוצאי של הלאומית זהותם ישראלים. יותר עצמם לראות רוצים היו

.36 בלוח המוצגים הממוצעים לאחוזים דומה הנוער, בני מכלל 75% שהם לבלטיות(

 בד כישראלים. עצמם את הנוער בני בראיית משמעותית עלייה חלה הוותק עם כי עולה 37 מלוח
 עד השוהים הנוער בני מבין כרוסים. עצמם הרואים הנוער בני באחוז משמעותית ירידה חלה בבד

 לעומת זאת לגמרי, רוסים עצמם רואים 13%ו- לגמרי, ישראלים עצמם רואים 4% רק בארץ שנתיים
 בני בקרב לגמרי רוסים עצמם הרואים 4% ורק לגמרי ישראלים עצמם הרואים הנוער מבני 15%

 חמש של שהות לאחר גם כי לציין יש זאת, כל למרות שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער
 לגמרי. רוסים או מישראלים רוסים יותר עצמם רואים הנוער מבני (28%) מרבע למעלה ויותר, שנים
 כבעלי עצמם רואים הנוער מבני (37%) משליש יותר בארץ ויותר שנים חמש לאחר אפילו כן, כמו-
מידה. באותה ורוסים ישראלים - מאוזנת ואולי כפולה, זהות

)באחוזים( ותק י9ל הנוער, בג■ בקרב עצמית זהות שת1תח :37 לוח

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 שנתיים עד
בארץ עצמם את רואים הנוער בני כיצד

100 100 100 100 סה״כ

15 8 4 4 לגמרי ישראלי
20 22 4 9 מרוסי ישראלי יותר
37 35 44 34 מידה באותה ורוסי ישראלי
24 31 41 40 מישראלי רוסי יותר

4 4 7 13 לגמרי רוסי

 לדוגמה, בארץ. קליטתם מתהליך לשביעות-רצונם קשורה נמצאה הנוער בני של הלאומית הזהות
 המכריע הרוב גם כך מהקליטה, שביעות-רצון הביעו לגמרי ישראלים עצמם שרואים הנוער בני כל
מרוסים. ישראלים כיותר עצמם הרואים (96%) הנוער בני של

הנוער בני אמהות עמדות
 יותר גבוה לגמרי" כ״רוסים או מישראלים" רוסים כ״יותר ילדיהן את הרואות האמהות שיעור

 לעומת 37%) מרוסים״ ישראלים כ״ירתר או לגמרי״ כ״ישראלים אותם הרואות האמהות משיעור
 דיווחו 6% רק לגמרי: שונה בצורה ילדיהן את לראות רוצות היו האמהות אולם, בהתאמה(. 29%

 עולה בוותק, העלייה עם לגמרי". כ״רוסי או מישראלי" רוסי כ״יותר בנן את לראות רוצות היו כי
"ישראלי". כיותר בנן את הרואות האמהות שיעור
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 או (54%) מישראליות" רוסיות כ״יותר אותן רואים ילדיהן כי דיווחו (83%) האמהות רוב כצפוי,
(.30%) לגמרי כרוסיות

)באחוזים( הישראלית בחברה כעולים אלת את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :38 לוח

 הנוער בני כיצד
האמהות את רואים

 רוצות היו כיצד
אותם לראות

 האמהות כיצד
בניהן את רואות

100 100 100 סה״כ

1 13 4 לגמרי ישראלי
3 20 25 מרוסי ישראלי יותר

12 61 34 שווה במידה ורוסי ישראלי
54 5 31 מישראלי רוסי יותר
30 1 6 לגמרי רוסי

 רוסיות כ״יותר אותן רואים בניהן כי שדיווחו האמהות שיעור גדל בוותק, העלייה שעם לציין מעניין
 הנמצאות אלה בקרב 59% עד בארץ שנתיים עד הנמצאות האמהות בקרב 46%מ- מישראליות״,

 "כיותר ומרגישים בארץ, יותר ותיקים הנוער שבני ככל כי להניח ניתן שנים. מחמש למעלה בארץ
 זהות בין והפער הישראלית, לחברה ביחס רוסיות" כ״יותר אמהותיהם את רואים הם ישראלים",

וגדל. הולך אותה, תופסים שהנערים כפי האמהות לזהות הנוער בני

ישראל כלפי עמדות
 אשר ערכים של סולם המהווים פריטים סדרת על נשאלו הנוער בני לאומית, זהות תחושת בנושא
 3 ישראל; של היהודי לאופיה נוגעים 6 פריטים: 14 כולל הסולם הורוביץ. תמר ד״ר על-ידי פותח

 חברתיים ליחסים קשור 1 גבוהה; חיים לרמת מתייחס 1 ולפלורליזם; לדמוקרטיה לגישה קשורים
 מתייחס 1 חדשה; חברה בבניין לאתגר מתייחס 1 עלייה; קולטת למדינה קשור 1 פורמליים; בלתי

 ביותר" "חשוב ועד חשוב" לא מ״כלל פריט כל לדרג התבקשו הנוער בני בחופשיות. חיים לילדים
(.39 לוח )ראה

 יהודית. ישראלית הזדהות של יחסית גבוהה רמה התפתחות של התחושה את מחזקות התשובות
 או כ״חשוב" לנושא התייחסו 60% לפחות המדינה של היהודי לאופי הקשורים הפריטים בכל

 תפסו 40%כ- מצוות". לקיים ניתן בה "מדינה - דתי יותר שהוא היבט לגבי מלבד מאוד״, כ״חשרב
כ״חשוב". - 49%ר- מאוד״ כ״חשוב ליהודים, ביטחון שנותנת מדינה כמו פריט

 רמת שמאפשרת "מדינה גם כמו מאוד, חשוב כערך הוא אף נתפס עולים" קולטת "מדינה הפריט
 לאום או עדתי רקע על לפלורליזם הקשורים הפריטים היו חשובים פחות גבוהה". חיים

 חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה של לנושא חשיבות גם ייחסו גבוה אחוז )יהודים/ערבים(.
חדשה.
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)באחוזים( ■שואל את המאפיינות לתכונות הנועו בני שס״וזסים החשיבות מידת :39 לוח
 חשוב
מאוד חשוב

 לא
חשוב

 חשוב לא
כלל

14 46 25 15 יהודית סביבה
8 31 37 24 מצוות לקיים ניתן בה מדינה

38 43 12 7 חופשית דמוקרטית מדינה
35 40 17 8 ליהודים מולדת שהיא ארץ
30 45 19 6 ליהודים משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
12 48 31 9 פורמליים בלתי חברתיים יחסים בעלת חברה
44 43 8 5 ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה
37 51 8 4 עולים קולטת מדינה
27 43 22 8 חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
30 49 13 8 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
10 35 39 16 וערבים( )יהודים שונים לאומים חיים בה מדינה
17 39 33 11 .יחד חיות שונות עדות שבה מדינה
42 46 9 3 בחופשיות חיים ילדים בה חברה
21 39 25 15 יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת בה מדינה

 הוותיקים לתלמידים שהועבר דומה משאלון שעלו בכרמיאל לממצאים מאוד דומים הממצאים
 של היהודי לאופי הקשורות העולים של שהתשובות נמצא שריאיינו. העולים של בכיתות הלומדים
 הדמוקרטיה לנושא חשיבות פחות ייחסו העולים אבל הוותיקים, של לאלו מאוד דומות המדינה

 לאתגר חשיבות יותר ייחסו גם הם עלייה. קולטת למדינה חשיבות יותר ייחסו וכצפוי, והפלורליזם,
הוותיקים. מאשר חדשה בחברה בניין של

ברחובות עולים נוער בני קליטת של נוספים היבטים .7
במחקר: הם אף נכללו ברחובות העולים הנוער בני קליטת של נוספים היבטים מספר

בשכר; הנוער בני עבודת (1)
זה; בתחום מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות (2)
פנאי; פעילויות (3)
ואלימות; אלכוהול צריכת בסמים, שימוש (4)
ספציפיים. ממדים ולפי כללי באופן קליטתם תהליך את ואמהותיהם הנוער בני הערכת (5)

בשכר הנוער בני עבודת 7.1
 מחציתם בשכר. כלשהי תקופה במשך עבדו ארצה עלייתם מאז כי דיווחו (75%) הנוער בני רוב

 שלושים 33הלימודים. שנת במהלך גם וכמחציתם מלימודים חופשות בזמן רק כלל בדרך עובדים
בנים בקרב דומים השיעורים עובדים. הם כי הריאיון בעת דיווחו הנוער בני מכלל אחוזים ושבעה

שמרטף. כגון מזדמנת, עבודה והן קבועה לעבודה הן הכוונה 33
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 ע□ עולים השיעורים אולם, בארץ, שונה ותק בעלי נוער בני בקרב דומים וכן (,38%) ובנות (36%)
 הנושרים בקרב יותר גבוה העובדים שיעור כצפוי, .18 בני בקרב 55%ל- 14 בני בקרב 22%מ- הגיל:
 ישראלים נוער בני של מהשיעורים בהרבה גבוהים אלו שיעורים הלומדים. בקרב 30% לעומת ,50%

 )הלשכה מהבנות( 9.4%ו- מהבנים 11.3%) הגיל קבוצת מסה״כ 10.4% שעובדים, 17-15 בני ותיקים
 בני תעסוקת שנושא (,1995) הורוביץ של בדוח גם שצוין כפי ייתכן, (.1995 לסטטיסטיקה, המרכזית

ולנשירה. לימודיים לקשיים המרכזיים הגורמים אחד הוא הנוער

 (.36%) מקצועית בלתי עבודה וכן (,40%) ושירותים מכירות כצפוי, הם, ביותר הנפוצים העבודה סוגי
 חופשיים במקצועות עובדים 7%ו- בתעשייה מקצועיים כפועלים עובדים הנוער מבני 17% אולם,

וכר. גרפיקאים פרטיים, כמורים עבודות הכוללים וטכניים

 26% עובד: שהנער מכך שביעות-רצון הביעו הריאיון בזמן בשכר העובדים הנוער בני אמהות רוב

 עובדים שאינם הנוער לבני מהאמהות משני-שלישים למעלה "מרוצות". 57%ו- מאוד" "מרוצות
 הוא הנער עבודת של הבעייתיים הממדים שאחד ייתכן זאת, לאור יעבוד. שהנער מעוניינות (68%)

 משפחתו בהם הכלכליים הקשיים לאור לעבודה ייצא שהנער לכך המשפחות של העידוד עצם
נתקלת.

 שה□ בכסף עושים שהם העיקרי השימוש כי דיווחו (61%) העובדים הנוער מבני כשני-שלישים
 33% לבילוי, זה בכסף משתמשים (34%) כשליש אישיים״, ודברים בגדים ״קניית הוא מרוויחים

 יותר גבוה שיעור 34לבית-הספר. ציוד קונים 7%ו- להוריהם הכסף את נותנים 17% אותו, חוסכים
בהתאמה. 11% לעומת 24% להוריהם: הכסף את נותנים הבנות לעומת מהבנים

אחד. משימוש יותר לציין אפשרות ניתנה שלנער משום 100%מ- ביותר מסתכמים הנתונים 34

 לעומת מהנושרים 46% אחד: הבדל קיים מרוויחים שהם בכסף והנושרים הלומדים שעושים בשימוש
 הורי של כלכליים לקשיים ביטוי יש זה בנתון להוריהם. הכסף את נותנים הלומדים בקרב 12%

הנושרים. פרופיל ניתוח של בהקשר עמדנו עליהם הנושרים,

מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות 7.2
 למחצית וקרוב הנוער, בני אמהות לרוב המוכר הקהילתי השירות הוא המתנ״ס כי עולה 40 מלוח

 בעירייה החינוך ומחלקת הקליטה מחלקת בו. השתמש המשפחה מבני מישהו כי דיווחו האמהות
 השימוש שיעורי אולם בהתאמה(, 63%ו- 74%) ברחובות הנוער בני מהורי ניכר לחלק מוכרות

 לשירותי המחלקה כגון העירייה, על-ידי הניתנים אחרים שירותים בהרבה. נמוכים אלו בשירותים
 הורי למרבית מוכרים אינם יותר, ספציפיים שירותים המעניקים מתבגר לנוער והיחידה רווחה

 שרק ייתכן בהם. המשתמשים של השיעורים גבוהים אלו, שירותים על היודעים מבין אולם, הנערים.
 בזמן בו עליהם, מידע מחפשים העולים אלו, שירותים על-ידי המסופק ספציפי צורך מתעורר כאשר
קיומם. על יודעים אינם אף אלו לשירותים זקוקים שאינם העולים שרוב
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□(,)באחוז □,העירוני הסיוע בשירות׳ ושימוש היכרות :40 לוח

 מבני מישהו
 השתמש המשפחה

**זה בשירות

 מבני מישהו
 משתמש המשפחה

*זה בשירות

 היודעות אמהות
 שירות קיום על
זה השירות סוג

41 30 74 העירייה של הקליטה מחלקת
- רווחה לשירותי המחלקה

68 27 39 במצוקה נערות עובדת
- רווחה לשירותי המחלקה

78 9 12 משפחתי לטיפול היחידה
87 7 8 מתבגר לנוער התחנה
22 14 63 בעירייה החינוך מחלקת
78 8 11 שי״ל
63 48 77 מתנ״ס
33 27 83 עירונית ספרייה
58 6 11 העירונית הנוער בימת
84 2 29 קונסרבטוריון

 האמהות כלל מבין *
קיומו. על היודעות מבין **

מידע צורכי
 41 לוח נתוני שונים. בתחומי□ נוסף למידע זקוקים הם האם נשאלו ואמהותיהם הנוער בני

 הצורך כי אם השונים, בנושאים נוסף מידע לקבל רוצים רבים נוער ובני אמהות כי כך על מצביעים
 ובני האמהות בקרב שונים במידע, צורך יש בהם הנושאים כמו-כן, האמהות. בקרב יותר קיים

 והשירות הנער לימודי להמשך הקשור בכל בעיקר נוסף מידע לקבל רצון יש האמהות בקרב הנוער.
 להמשך הקשורים ונושאים תעסוקה לאפשרויות בנוגע נוסף למידע זקוקים הנוער בני ואילו הצבאי,

לימודים.

)באחוזים( נוער ובני אמהות בקרב מידע צורכי :41 לוח

נוער בני אמהות במידע צורך יש בו הנושא

50 78 בעתיד או עכשיו הנער/ה של ללימודים הקשורים נושאים
37 75 הצבא על פרטים
68 68 עבודה למצוא נוער בני של אפשרויות
35 62 הפנאי בשעות נוער בני של לפעילות אפשרויות
35 נשאלו לא אישיים בעניינים ייעוץ לקבל אפשרויות
10 נשאלו לא מיני לחינוך הקשורים נושאים

נשאלו לא 27 ילדים משפחה/חינוך בענייני ייעוץ לקבל אפשרות
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 37% לעומת 75% הנוער, בני מאשר הצבאי, השירות על למידע זקוקות אמהות יותר הרבה
 חברתיים מקשרים להם הדרוש המידע את שואבים הנוער שבני מכך נובע שהדבר ייתכן בהתאמה.

 את להפנות יכולים הם אליו כלשהו גורם אין ולהורים החינוך, ממוסדות או ותיקים נוער בני עם
שאלותיהם.

 אמהות בקרב יותר נמוך אינו השונים, בנושאים למידע הזקוקות האמהות שיעור מפתיע, באופן
.40 בלוח המופיעים העירוניים הסיוע שירותי של קיומם על היודעות

הפנאי בשעות פעילויות 7.3
 מלוח שלהם. הפנאי בשעות עוסקים הם בהן הפנאי פעילויות סוגי לגבי נשאלו העולים הנוער בני
 וקריאת מוזיקה, שמיעת בטלוויזיה, בצפייה - בבית בילוי היא הנפוצה הפנאי פעילות כי עולה 42

ביותר. מצומצם עולים ומועדוני נוער בתנועות ההשתתפות שיעור ספרים.

)באחוזים(* נבחרות פנא■ בפעילויות השתתפות :42 לוח
הפנאי פעילות סוג

כללית פנאי פעילות
93 טלוויזיה/מוזיקה/ספרים - בבית בילוי
86 חברים עם בילוי
78 המשפחה בני עם בילוי

מאורגנת פנאי פעילות
30 שונים בחוגים השתתפות

5 עולים מועדון
4 נוער תנועות

לא. או בה משתתפים הם האם פנאי פעילות של סוג כל לגבי לציין התבקשו הנוער בני *

 עשו לא אך כלשהי פנאי בפעילות להשתתף מעוניינים היו כי דיווחו הנוער מבני (44%) ניכר חלק
 לעבוד או ללמוד זמן/צריכים אין הנוער לבני הן: העיקריות הסיבות כאשר שונות, מסיבות זאת

 כזו פעילות מתקיימת היכן יודעים הם אין וכי (,25%) להשתתף להם איפשר לא המחיר (,41%)
 לתרום המעוניינים העולים הנוער בני בקרב מבוטל לא אחוז יש כי עולה מהממצאים (.19%)

 בפעילות לעסוק מעוניינים הם כי דיווחו ברחובות העולים הנוער מבני 21% הישראלית, לחברה
נוער. הדרכת או התנדבותית

ואלימות אלכוהול סמים, 7.4
 למילוי שאלונים באמצעות התקבל ואלימות חריפים משקאות שתיית סמים, צריכת בנושא המידע
 המידע בנוסף, זה. רגיש בנושא ולהוריהם הנוער לבני מלאה אנונימיות להבטיח מנת על עצמי,

 הנוער בני הישירה בצורה ועקיפה. ישירה - צורות בשתי הנוער מבני נאסף ואלכוהול סמים בנושא
 העקיפה ובצורה בהווה, או בעבר, אי-פע□ בסמים והשימוש אלכוהול שתיית תדירות על נשאלו

ואלכוהול. סמים הצורכים מכרים על לדווח התבקשו
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 מבוטל לא אחוז ישנו אולם סמים, לנסות כלל מעונייני□ אינם (94%) הנוער בני של המכריע רובם
 סמים, שניסו שניים או חבר מכירים 9%כ- סמים; הצורכים נוער בני המכירים (17%) נוער בני של
 על כלשהי בדרך מצביעים אינם ה״היכרות" שנתוני לזכור כמובן, יש, יותר. או שלושה מכירים 8%ו-

 אין ולכן המשתמשים, אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן היות בסמים, השימוש היקף
מספרם. על מכך להסיק

)באחוזים( העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :43 לוח

המשיבים סמים? לנסות מעונין אתה האם

94 כלל מעוניין לא
4 עוד מעוניין לא אך ניסיתי
1 ניסיתי טרם אך מעוניין
1 פעם מדי משתמש

העולים הבנים מאחוז במעט גבוה בסמים בשימוש שהתנסו שדיווחו העולות הבנות שאחוז לציין יש
 המשתמש אחד מכר או חבר לפחות להן יש כי שדיווחו הבנות אחוז כמו-כן, .2% לעומת 5% -

 בדיווח השונים הגילים בני בין ניכרים הבדלים אין הבנים. בקרב 13% לעומת 20% על עומד בסמים
 אחד מכר או חבר לפחות אישית מכירים שהם המדווחים אחוז אולם בסמים, בשימוש התנסות על

 כמובן יש (.14 בני בקרב 8% )לעומת 14% על ועומד 18 בני בקרב במיוחד גבוה בסמים שהשתמש
אנונימי בשאלון אם גם - ״להודות״ מתבקש שהנער העובדה עקב זה מסוג מידע באיסוף ניכר קושי

 הנער לגבי לפחות לתת-דיווח, הסיכוי זאת, לאור בלתי-חוקית. אף ואולי נורמטיבית לא בפעילות -
רב. הוא עצמו,

 עולה בישראל, הממלכתית החינוך במערכת הלומדים תלמידים בקרב 1994 בשנת שנערך ממחקר
 או כלשהם חוקיים בלתי בסמים האחרונה בשנה השתמשו 17-14 בגילאי מהתלמידים 5%כ- כי

 ברחובות, העולים הנוער בני בקרב המקביל לשיעור דומה זה שיעור (.1998 ועמיתיו, )הראל בכדורים
.4% על עומד אשר

 בירה(, )כולל חריפים משקאות פעם מדי שותים (38%) הנוער מבני ניכר חלק כי עולה 44 מלוח
 שהם שדיווחו הנוער בני אחוז חריפים. משקאות השותים חברים יש הנוער מבני (54%) ולכמחצית

 בני בקרב 48%ל- ועד 14 בני בקרב בלבד 12%מ- הגיל, עם עולה פעם מדי או קבוע באופן שותים
 אין .18 בני בקרב 63% ועד 14 בני בקרב 31%מ- - ששותים מכרים על המדווחים אחוז גם כך .18

זה. בנושא לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים
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)באחוזים( העולים הנוער בני בקוב חריפים ת1ןא7מש שתיית :44 לוח

המשיבים חריפים? משקאות שותה אתה האם

1 קבוע באופן שותה
38 פעם מדי שותה

1 עוד שותה לא אך שתיתי בעבר
1 ניסיתי טרם אך לשתות מעוניין

59 בכלל שותה לא

 תלמידים מדגם בקרב כי ערלה לעיל שצוין (1995) ועמיתיו רהב של האפידמירלוגי המחקר מממצאי
 גבוה זה שיעור .60% על האחרונה בשנה חריפים במשקאות השימוש שיעור עומד 18-12 גילאי

 שיעור נמצא בישראל הבוגרת היהודית האוכלוסייה בקרב גם ברחובות. במחקר שנמצא מהשיעור
 העולים אוכלוסיית בקרב מאשר הוותיקה האוכלוסייה בקרב יותר גברה חריפים משקאות שתיית

(.1994 ואוטנשטיין )רוזן לשעבר מברית-המועצות

 לשתיית בנוגע ביניהם דעות חילוקי מתגלעים שבה התדירות על נשאלו והוריהם הנוער בני
סמים. ועישון סיגריות, עישון אלכוהול,

 ושתיית סמים לעישון בנוגע הנוער לבני ההורים בין דעות חילוקי כי עולה האמהות מדיווחי
 דיווחו אחוזים שני ורק לסמים, בנוגע דעות חילוקי על דיווחו אחד אחוז רק ביותר. נדירים אלכוהול

 הנוער בני בין דעות חילוקי ישנם בהם המקרים סיגריות, לעישון בנוגע גם לאלכוהול. בנוגע
 על דיווחו הנוער מבני 3% מעט: שונה התמונה הנוער בני דיווחי לפי (.12%) רבים אינם .להוריהם

 בנוגע 20%ו- אלכוהול, לשתיית בנוגע 17% סמים, לעישון בנוגע הוריהם לבין בינם דעות חילוקי
סיגריות. לעישון

35אלימות

כלשהי. לימודים במסגרת הלומדים בקרב רק נשאלו אלימות בנושא השאלות 35

 בבית האלימות בתופעות בחודש פעם לפחות נתקלים שהם דיווחו הנוער מבני (47%) כמחצית
 הבנים בחודש". פעם "בערך ־ 15%ר- בשבוע" פעם "בערך -13% יום״, כל ״כמעט -19% מהם הספר,

 כרבע לדוגמא, הבנות. לעומת הספר בבית האלימות בתופעות יותר גבוהה בתדירות נתקלים
מהבנות. 13% לעומת יום״ כל ״כמעט באלימות שנתקלו אמרו (25%) מהבנים

(.25%) ומכות (86%) קללות הם הנוער בני נתקלים שבהם ביותר הנפוצים האלימות סוגי
 הם האחרונים החודשים שבמשך דיווחו, מהבנות( 27%ו- מהבנים 39%) נוער מבני (33%) שליש
 26%) הנוער מבני 18% כן, כמו אחת. פעם לפחות מישהו על במכות איימו או קללו העליבו, עצמם

וכו׳(. דחפו )הרביצו, במישהו פיסית שפגעו דיווחו מהבנות( 8%ו- מהבנים
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כללי העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.5
 ניכר לאחוז העלייה. לפני ציפיותיהם את תואמי□ בארץ החיים בה המידה על נשאלו הנוער בני

 יותר טובים בארץ החיי□ רבע, לדעת בארץ. החיים על ציפיות כלל היו לא הנוער בני מבין (43%)
 דיווחו הנוער מבני אחוזים שמונה-עשר משציפו. טובים פחות בארץ החיים 13% ולדעת משציפו,
העלייה. לפני שציפו כמו הם בארץ שהחיים

 בארץ, מהמצב ביותר המאוכזבים הם שנים לשלוש שנתיים בין בארץ השוהים נוער בני כי נראה
 פחות בארץ המצב כי חשים זו ותק בקבוצת הנוער מבני כרבע שכן העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת

משציפו. טוב המצב כי חושבי□ מביניהם 17% ורק משציפו, טוב

)באחוזים( ותק י9ל העלייה, לפני הציפיות לעומת בארץ הח״ם לגבי הנוער בני עמדות :45 ח1ל
 .שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 עד
שנתיים סה״כ

45 153 26 54 278 סוחלטי□ במספרים סרדכ
24 28 17 33 26 שציפה ממה טובים יותר

8 18 8 33 18 העלייה לפני שציפה כמו
16 12 25 5 13 משציפה טובים פחות
52 42 50 29 43 בנושא ציפיות היו לא

 32% לעומת 50% בארץ, מהחיים ציפיות היו לא הבנים, לעומת מהבנות, בהרבה גבוה לאחוז
 מהבנים רבע - הבנות לציפיות יחסית פחותה במידה התממשו הבנים שציפיות נראה בהתאמה.

 הבדלים נמצאו לא מהבנות. 11 % רק לעומת שציפו, מכפי טובים פחות בארץ שהחיים דיווחו (24%)
הנער. גיל לפי בארץ החיים לגבי הנוער בני בעמדות

 המשפחה בתוף ויחסים חברה לימודים, העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.6
 העלייה בטרם ציפיותיה□ את תואמי□ בארץ החיי□ בה המידה את להעריך גם התבקשו הנוער בני

 עם הנער של והיחסים הנער, של החברתי המצב בלימודים, הנער מצב ספציפיים: תחומי□ בשלושה
משפחתו. בני

 דיווחו (22%) זהה אחוז הציפיות, על עולה בלימודים שהמצב דיווחו הנוער מבני (22%) רבע כמעט
 מבני לכשליש שציפו. מכפי טוב פחות שהמצב - (24%) דומה ואחוז ציפיותיהם, את תואם שהמצב

 לפי הנושא כשנבדק זה. בנושא ותק לפי הבדלים שאין כמעט זה. בנושא ציפיות כלל היו לא הנוער
 שמצבם דיווחו מהם (37%) משליש למעלה ביותר: ה״מאוכזבים״ הם 14ה- שבני נמצא גיל,

 זה בממצא לראות ניתן .18 מבני 21%ו- 15 מבני כרבע לעומת שציפו, ממה טוב פחות בלימודים
תיכוניים. ללימודים ביניים מחטיבות המעבר עם הנוער בני על העוברי□ לקשיים נוסף סממן
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 בטרם לציפיותיהם יחסית בלימודים, מצבם את שלילית בצורה מעריכים הבנות, מאשר יותר הבנים,
 29%ו- שציפו, מכפי יותר טוב שהמצב דיווחו מהבנות 26% לעומת מהבנים 18% רק העלייה.
שציפו. מכפי טוב פחות בלימודים שמצבם דיווחו מהבנות 18% לעומת מהבנים

)באחוז■□( גיל לפי ,העלייה לפני הציפיות יעומת בייסוד■□ המצב לגב■ הנועו בני עמדות :46 לוח

18 17 16 15 14 סה־כ גיל / העמדה

56 62 81 54 27 280 מוחלטים במספרים סה״כ
21 18 30 26 4 22 העלייה לפני משציפה טוב יותר
27 21 21 20 19 22 העלייה לפני שציפה כמו
21 23 21 24 37 24 משציפה טוב פחות
31 38 28 30 40 32 בנושא ציפיות היו לא

דיווחו 30%ו- שציפו מכפי יותר טוב שהמצב דיווחו 15% רק יותר: קצת "מאוכזבות" האמהות
 גבוה שציפו מכפי טוב" "פחות שהמצב המדווחות האמהות אחוז כצפוי, שלא טוב. פחות שהמצב

ביותר. הוותיקות האמהות בקרב יותר

 ביחס יותר חיובית בצורה מוערכת בארץ המציאות לבין העלייה בטרם הציפיות בין ההתאמה
 30% שציפו, מכפי טובה פחות שהמציאות דיווחו הנוער מבני 10% רק הנער. של החברתי למצבו
 לגבי גם שציפו. מכפי יותר טוב החברתי שמצב□ דיווחו 29%ו- הציפיות, את תואמת שהיא דיווחו
העלייה. בטרם ציפיות היו לא הנוער מבני לכשליש זה, נושא

 לדוגמה, מהם. המבוגרים נוער בני מאשר יותר גדולים בקשיים נתקלים 14 שבני נראה זה בנושא גם
 מבני 37% לעומת העלייה, לפני שציפו מכפי יותר טוב החברתי שמצבם דיווחו 14ה- מבני 19% רק
ותק. לפי זה בנושא ברורה מגמה אין .18

)באחוזים( גיל לפי העלייה, ני9ל זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטתם את הנוער בכי הערכת :47 לוח

18 17 16 15 14 סה״כ

56 62 83 55 27 283 מוחלטים במספרי□ סהיכ
37 24 25 37 19 29 העלייה לפני משציפה טוב יותר
30 31 31 22 37 30 העלייה לפני שציפה כמו

4 11 11 13 11 10 משציפה טוב פחות
29 34 33 28 33 31 בנושא ציפיות היו לא

הקליטה תהליך של כללית הערכה 7.7
 בצורה גבוהה הנוער בני של הקליטה מתהליך הכללית שביעות-הרצון מידת כי בבירור לראות ניתן

 מאוד" "מרוצים 18%) בישראל מהקליטה רצון שבעי הנוער מבני 85% אמהותיהם: של מזו ניכרת
 מאוד" "מרוצות 4%) הקליטה מתהליך מרוצות מהאמהות 62% לעומתם, מרוצים״(. ״די 67%ר-
(.48 לוח )ראה מרוצות״( ״די 58%ו-
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)באחוזים( לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער בני1 האמהות שביעות-רצון :48 לוח

הנוער בני אמהות

מהקליטה כללית שביעות-רצון
18 4 מאוד מרוצה
67 58 מרוצה די
13 32 מרוצה כל-כך לא
2 6 כלל מרוצה לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר ה״ת האם
41 40 שכן בטוח/ה
38 44 שכן חושב/ת
15 12 שלא חושב/ת
6 4 שלא בטוח/ה

 בארץ השוהים הנוער מבני 11% שרק בזמן ניכרים. הם ותק לפי זה בנושא הנוער בני בין ההבדלים
 שנים חמש של ותק בעלי הנוער בני בקרב זה אחוז עומד מקליטתם, מאוד" "מרוצים שנתיים עד

הנער. ומין גיל, ותק, לפי עקבית מגמה ואין האמהות, בקרב דומה דפוס קיים לא .35% על ויותר

 ההחלטה על חזרה בדבר לביטחון ביחס הנוער ובני האמהות בין ניכרים הבדלים שאין למרות
 21% יותר: שלילית בצורה דיווחו האמהות לעומת הנוער בני של במקצת גבוה אחוז ארצה, לעלות

 4%ו- 12% לעומת (,6%) שלא״ ״בטוחים או (15%) ההחלטה״ על חוזרים היו שלא ״חושבים

האמהות. בקרב בהתאמה,

 שהיו בטוחים שהם המדווחים הנוער בני באחוז בארץ הוותק עם עלייה של ברורה מגמה קיימת
 על חוזרים שהיו בטוחים שנתיים עד בארץ השוהים הנוער מבני שליש לעלות. ההחלטה על חוזרים

 בני ובקרב האמהות בקרב יותר. או שנים חמש של ותק בעלי הנוער מבני מחצית לעומת ההחלטה,
 "בטוחים" הבנים בקרב יותר גבוה אחוז זה. בנושא עקבית מגמה נמצאה לא שונים בגילים נוער
 שלא" "חושבים יותר נמוך ואחוז הבנות(, בקרב 37% לעומת 44%) לעלות ההחלטה על חוזרים שהיו

 שהאמהות למרות כי לומר ניתן כללי באופן (.7% לעומת 5%) שלא״ ו״בטוחים (17% לעומת 12%)
 אולי ארצה, לעלות ההחלטה על חוזרות היו כי יותר בטוחות הן הרי מהקליטה, מרוצות פחות

פחות. חיוביות בפניהן שעמדו שהאלטרנטיבות מהתחושה כתוצאה

 הקליטה במסלול הנקלטים העמים חבר עולי אחר הקליטה משרד של המעקב מחקר ממצאי
 שיפור על ברחובות, למחקר בדומה הם, גם מצביעים שונים במועדים עולים רואיינו בו הישירה

 הריאיון לבין העלייה לאחר שנים 3.5 שנערך הריאיון בין קליטה של שונים בהיבטים משמעותי
 עלה כבביתם בישראל מרגישים שהם דיווחו אשר המרואיינים אחוז לאחריה. שנים חמש שנערך

 ארצה לעלות אם היום להחליט צריכים היו שאילו ציינו אשר המרואיינים ואחוז ,81%ל- 65%מ-
(.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן 87%ל- 78%מ- עלה בחיוב, מחליטים היו
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)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה, בוער ובני אמהות רצון שביעות :49 לוח

 שנים חמש
ומעלה

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש שנתיים עד סה״ב

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בבי
סער אמהות

מרוצה
36 ר 18 3 11 - 11 ר 18 4 מאוד

57 60 68 64 66 56 71 49 67 60 מרוצה

כל-כך לא
7 24 12 29 19 37 16 40 13 31 מרוצה

לא כלל
־ 9 2 4 4 ר 2 4 2 5 מרוצה

 בשיעורי ברורה עלייה ניכרת אמהותיהם. של מזו בהרבה גבוהה הנוער בני של שביעות-הרצון
 מגמה ישנה האמהות בקרב הנוער. בני בקרב בארץ הוותק עם בישראל מהקליטה שביעות-הרצון

חדה. פחות בצורה אולם דומה,

 ציינו האמהות היום. מתמודדים שאיתן עיקריות בעיות 3 על נשאלו הנוער בני וגם האמהות גם
 בני (.38%) הדיור ובעיית (48%) התעסוקה בעיית (,51%) המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר
 השלישי במקום ורק (30%) המשפחה של הכלכלי המצב (,34%) העבודה מציאת בעיית ציינו הנוער

(.26%) הלימודים בעיית -

סיכום .8
 בני של קליטת□ וטיב צורכיהם על יותר רחב במחקר נדבך מהווה ברחובות העולה הנוער מיפקד

 הישראלית ובחברה גילם, בני בחברת בבית-הספר, משפחתם, בתוך שונים: חיי□ בתחומי עולים נוער
בכללותה.

 וג׳וינט-ישראל, החינוך משרד הקליטה, משרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי הנערך המחקר
 את מציג הנוכחי הדוח ואופקים. רמלה, נתניה, רחובות, כרמיאל, - יישובים בחמישה התבצע

.1995 אפריל-יוני בחודשים ברחובות שנערך מהמחקר שהתקבלו הממצאים

 עולים גרים בהן דירות 2,348 אותרו ברחובות הדיור יחידות 27,030 כל בין לדלת מדלת בסריקה
 עריכת למועד ועד 1989מ- ארצה שעלו 18-14 גילאי נוער בני 343 ואותרו לשעבר, מברית-המועצות

המחקר.

 התמקדו הראיונות אמהות. 306 ועם נוער בני 283 עם עומק ראיונות נערכו המחקר של השני בשלב
 שלו, החברה חיי בלימודים, השתלבותו משפחתו, בני עם יחסיו - הנער חיי של שונים בהיבטים

אמו. של וזו הנער ראות מנקודת - ועוד שלו הלאומית הזהות תחושת
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ומשפחותיהם הנוער בני על רקע נתוני 8.1
 שנתיים בין בארץ נמצאים 10% משנתיים; פחות בארץ נמצאים הנוער מבני 20% - בארץ ותק ■

ומעלה. שנים מחמש בארץ נמצאים 16% שנים; לחמש שלוש בין בארץ נמצאים 54% לשלוש;

 המכריע לרוב וכן על-תיכונית, השכלה יש (96%) האמהות לכל כמעט - הורים השכלת רמת ■
 לרוב ההורים יתר אינסטיטוט. או אוניברסיטה בוגרי מההורים שני-שלישים (.87%) האבות בקרב

מהאבות(. 11%ו- מהאמהות, 5% )עד תיכון בית-ספר השלימו

 אוקראינה, קווקז(, כולל )לא מרוסיה הנוער בני ממשפחות 75% של מוצאן - מוצא רפובליקת ■
 מהרפובליקות 7%ו- מקווקז 8% האסיאתיות; מהרפובליקות - 10% ומולדביה; בילורוסיה
הבלטיות.

חד-הוריות. משפחות הן מהמשפחות אחוזים שישה-עשר ■

 הצרכים כל או רוב לכיסוי מספיקות משפחותיהן שהכנסות דיווחו מהאמהות 73%ש- אף ■
 מרוצות"(. לא "כלל 30%ו- מרוצות" כל-כך "לא 49%) חייהן מרמת מרוצות אינן רובן הבסיסיים,

 מהצרכים לחלק רק מספיקה שהכנסתן המדווחות לאחוז דומה מרוצות" אינן "כלל של האחוז
(.27%) הבסיסיים הצרכים לרוב מספיקה אינה או

המשפחה בתוך יחסים
הוריהם. עם זמן מדי פחות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושישה עשרים ■

 תכופים, סכסוכים על והאמהות הנוער מבני ממחצית פחות דיווחו שנבדקו, הנושאים ברוב ■
וניקיון. סדר על שמירה הוא סכסוכים יש עליו ביותר הנפוץ הנושא כאשר

 בטרם שציפו מכפי יותר טובים שיחסיהם העריכו הנוער מבני 7% לעומת מהאמהות 2% רק ■
מהמצופה. טובים פחות אלה שיחסים העריכו בהתאמה, 12%ו- 19%ו- העלייה,

 אך לשעבר, בברית-המועצות ששררו לאלו כדומים היחסים את רואים הנוער ובני האמהות רוב ■
לרעה. ־שינוי יותר רואים הנוער בני

בלימודים השתלבות
 יש זה שלתהליך עולה ומהממצאים ורב-ממדי מורכב תהליך מהווה בלימודים ההשתלבות תהליך

כאחד. ובעייתיים חיוביים היבטים

 90% - כלשהי לימודים במסגרת לומדים ברחובות העולים הנוער מבני אחוזים ושישה תשעים ■
 לומדים אינם 4% העבודה; משרד שבפיקוח בבתי-ספר 6%ו- החינוך משרד שבפיקוח בבתי-ספר

כלל.
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בעיר. בבתי-ספר לומדים מהתלמידים אחוזים ושניים שמונים ■

בגרות. תעודת לקראת במסלול לומדים י׳-יב׳ כיתות תלמידי מבין אחוזים ושלושה תשעים ■

 תיכוניים לימודים סיימו שלא ,17-14 הגילים בטווח נוער כבני הוגדרו ה״נושרים" - מלימודי□ נשירה ■
 הלומדים נוער בני או כלשהי, במסגרת לומדים ואינם בארץ( או לשעבר )בברית-המועצות

החינוך. משרד בפיקוח שאינה במסגרת
1

הישראלית האוכלוסייה כלל בקרב 4.1% לעומת ,17-14 בגילים 10% על עומד הנשירה שיעור -
היהודי. במגזר י

שבבתי-הספר מלימודים נשרו 16ה- מבני 18% - 16 בני בקרב במיוחד גבוהים הנשירה שיעורי -
לומדים אינם 3%ו- בפיקוח שאינם בבתי-ספר לומדים 15% ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח (

 בפיקוח בבתי-ספר לומדים שאינם היהודית האוכלוסייה כלל בקרב 6.7% לעומת זאת, כלל.
החינוך. משרד

 מהבנות. 13% לעומת נשרו 16 בגיל מהבנים 22% לדוגמה, - הבנים בקרב במיוחד בולטת ועשירה - <
4
ו
מסוימת ותק בקבוצת מרוכזת ואינה ט׳ כיתה סיום לאחר במיוחד מתרחשת הנשירה - . י
 נ
ג
הנוער בני קבוצות ששתי כך על מצביעה הלומדים לעומת הנושרים של הרקע נתוני בדיקת ,
הורי )כאשר הוריהם מועסקים בהם היד במשלחי הוריהם, בהשכלת בעיקר מזו זו נבדלות י
משפחותיהם. של הכלכלי ובמצבן וחופשיים( אקדמיים במקצועות יותר מועסקים הלומדים -

דיווחו הלומדים הנוער בני מאמהות 5% לעומת הנושרים מאמהות (24%) רבע לדוגמה, י

בסיסיים. צרכים לכיסוי מספיקות" אינן "כלל שהכנסותיהן י

- אחד מהורה חוץ אך אקדמית; השכלה יש הנושרים מהורי 29%ול- הלומדים מהורי 71%ל- -
תיכון. בית-ספר לפחות סיימו הנושרים הורי יתר כל ;
4
נערים שני רק עובדים. הנושרים ורוב אלטרנטיביות במסגרות לומדים הנושרים מחצית כמעט - 4
עובדים. ואינם לומדים אינם <

מבית-הספר שביעות-רצון "
(,76%) האמהות בקרב והן (88%) הנוער בני בקרב הן גבוהה מבית-הספר הכללית שביעות-הרצון ■ י

מאוד". "מרוצים הקטן מיעוטם אך

131



 בבית-הספר המשמעת ומרמת הלימודים מרמת רצון ששבעי הנוער ובני האמהות שאחוזי אף ■
 הנוער מבני 5% לעומת מהאמהות 14% המדדים: בשני שונים אי-שביעות-הרצון שיעורי דומים,
 גבוהה רמה על דיווחו הנוער מבני 15% לעומת מהאמהות בלבד 3%ו- מדי, נמוכה שהרמה דיווחו

 מהאמהות 25%ו- מדי; נוקשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 22%ו- מהאמהות 3% כמו-כן, מדי.
מדי. חלשה משמעת על דיווחו מהנערים 15%ו-

בלימודים הישגים בבית-הספר: השתלבות 8.2
 אחוזים וחמישה ארבעים לפחות. אחד לימוד במקצוע קושי על דיווחו הנוער מבני אחוזים שישים ■

 9%ו- מקצועות שלושה או בשניים מתקשים 46% אחד, במקצוע מתקשים המתקשים, הנוער מבני

יותר. או מקצועות בארבעה מתקשים

 להשתתף שיוכלו כדי מספיקה בעברית שליטתם שרמת דיווחו מהתלמידים כשלושה-רבעים ■
מיוחדים. קשיים ללא מבחנים ולכתוב בית, שיעןרי להכין בכיתה, בדיונים

 לחלקן, -10% הבחינות, לכל שיגשו מעריכים 86% לבגרות, במסלול הלומדים התלמידים מבין ■
יגשו. בחינות לכמה יודעי□ לא עוד 4%ו-

 כמחצית הבגרות, מבחינות חוששים אינם כלל לבגרות במסלול מהלומדים (48%) כמחצית ■
בארץ. הוותק עם יורד החוששים אחוז כולן. לגבי חוששים 6%ו- חלקן, לגבי חוששים (46%)

 ספציפיים. משיעורי□ והן שלמי□ לימודים מימי הן - למדי רווחת מלימודי□ ההיעדרויות תופעת ■
 מרבע ויותר לריאיון, שקד□ בחודש יותר או פעמים ארבע שנעדרו דיווחו הנוער מבני (27%) כרבע

זו. בתדירות ספציפיים משיעורים שנעדרו דיווחו (32%)

 הנוער מבני 35% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברי□ כאשר
 הגילים טווח בקרב מלימודים. 36נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות נעדרו
.40%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור 16-17

בבית-הספר לעולים הניתן הסיוע 8.3
והכוונה. ייעוץ לקבלת בבית-הספר כלשהו לגורם פנו הנוער מבני שלושה-רבעים ■

בלימודים. כלשהי קונקרטי סיוע מקבלים הנוער בני (53%) מחצית כמעט ■

בבית-הספר. מהסיוע שביעות-רצון הביעו מהאמהות כמחצית ■

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 36
כלל. לומדים
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 בעברית קשייהם על גם אך בלימודים, מצבם על בעיקר בית-הספר צוות עם התייעצו הנוער בני ■
האישיות. בעיותיהם ועל

 הביעו 23% בית-הספר; מצוות שקיבלו מהייעוץ שביעות-רצון הביעו הנוער מבני (54%) כמחצית ■
אלה. בשיחות הכוונה או ייעוץ כל קיבלו שלא טענו נוספים 23%ו- שביעות-רצון חוסר

הספר בבית הסיוע בנושא מסופקים בלתי צרכים ■
שקיבלו. מהייעוץ מרוצים אינם הייעוץ ממקבלי אחוזים חמישים -
זה. מסיוע מרוצים אינם בלימודים הקונקרטי הסיוע ממקבלי אחוזים שלושים -
לקבלו. פנו לא אך לסיוע זקוקים שהם דיווחו הנוער מבני אחוזים ארבעה-עשר -

 בארבעה המתקשים מבין 21%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 33% -
בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות

נוסף. סיוע בקבלת מעוניינים בלימודים הסיוע ממקבלי כמחצית -
 עם וביחסים בתקשורת בקשיים הקשורים שונים גורמים על דיווחו לסיוע פנו שלא אלו רוב -

 שהסיוע מהאפשרות וייאוש בושה כגון גורמים, על וכן לפנות, מהם המונעים כגורמים המורים
אפקטיבי. יהיה אכן

 לא אחוז - שנים חמש לאחר גם אבל בארץ, הוותק עם יורדים הסיוע מקבלי ששיעורי לציין יש -
בכך. מעוניינים מקבלים שאינם מאלה מבוטל לא ואחוז סיוע, מקבלים הנוער מבני מבוטל

מידע וצורכי סיוע מקורות 8.4
 והספרייה המתנ״ס כמו אוניברסליים היותר השירותים עם יחסית רחבה היכרות קיימת ■

הקליטה. ומחלקת העירונית,

 וגורמים הרווחה מחלקת על-ידי הניתנים הנוער לבני ספציפיים שירותים או שי״ל כגון שירותים, ■
יותר. מועטת במידה ומנוצלים מוכרים אחרים,

 ביחס והאמהות הנוער בני על-ידי שמבוטא מידע בקבלת שיש הרב בעניין גם ביטוי מקבל הדבר ■
 או אישי ייעוץ לקבלת ביחס ואפילו עבודה, צבא, פנאי, פעילויות ללימודים, הקשורים לנושאים
משפחתי.

הנוער בני עבודת 8.5
 רוב היהודים. הנוער בני כלל בקרב 10%כ- לעומת וזאת, עובדים הנוער בני של (37%) גבוה שיעור ■

עובד. שילדם מכך מרוצים ההורים

בצה״ל השירות 8.6
 ללמוד מתכוונים 24% לצה״ל; להתגייס מתכוונים ומעלה 16 בני מבין אחוזים ושמונה שישים ■

 טרם 3%ו- מהבנים( 2%ו- מהבנות 7%) להתגייס מתכוונים אינם 5% להתגייס; ואחר־כך קודם
יתגייסו. אם החליטו
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 בני מאוד". "חוששים 2%ו- חוששים" "די 24% אך הצבאי, מהשירות חוששים אינם הנוער בני רוב ■
ומהטירונות. מעניין, לא תפקיד להם שיהיה מכך זמן, מבזבוז בעיקר חוששים הנוער

 מקצוע, בלימוד הנוער לבני יתרום הצבאי שהשירות מצפים ומהאמהות הנוער מבני כשליש ■
העצמי. לביטחונם יתרום שהשירות מצפים וכרבע

חברתית השתלבות 8.7
 פני על - וזאת העולים, הנוער בני של טובה חברתית והסתגלות השתלבות על מצביעים הממצאים

ואינדיקטורים. ממדים של רחב רצף

 הוותיקים הישראלים התלמידים מיחס כללי באופן מרוצים (87%) הנוער בני של הגדול הרוב ■
כלפיהם.

 כאשר בבית-הספר, בהפסקות ותיקים ישראלים עם מבלים (72%) הנוער מבני כשלושה-רבעים ■
ותיקים. עם רק מבלים מתוכם 12%

 לחלקם יצאו 28% בית-הספר; מטעם שאורגנו הטיולים לכל יצאו הנוער מבני (67%) שני-שלישים ■
 ציינו כלל השתתפו שלא או מהטיולים בחלק רק שהשתתפו הנוער בני טיול. לאף יצאו לא 5%ו-

לטיול. לצאת להם הרשו לא ושהוריהם הטיולים, עלות אישיות, בעיות - לכך שונות סיבות

נפש". "חבר יש הנוער בני של (85%) המכריע לרוב ■

 ש״תמיד" דיווחו 43% אך גילם, בני עם בקשרים מחסור על דיווחו הנוער מבני (21 )% רבע כמעט ■
 כלל" ש״בדרך דיווחו 5% לבלות, מי עם להם יש כלל" ש״בדרך דיווחו 51 % לבלות, מי עם להם יש

לבלות. מי עם להם אין פעם שאף דיווחו 1% ורק לבלות, מי עם להם אין

הטובים. חבריהם בין ותיק ישראלי יש הנוער מבני 62%ל- ■

ותיקים. ישראלים עם קשר יותר רוצים הנוער מבני אחוזים וחמישה חמישים ■

בארץ. הוותק עם משתפרת החברתית ההשתלבות שנבדקו, הממדים ברוב ■

 הממצאים הנוער, בני של האישיות להתנסויות המתייחסים המעודדים הממצאים לעומת ■
 ותיקים. ישראלים נוער בני בין הקשרים בנושא הנוער בני של הכוללניות לעמדותיהם המתייחסים

 עם הסכימו הנוער מבני (62%) כשני-שלישים לדוגמה, פחות. הרבה חיוביים עולים נוער בני לבין
 הסכימו (53%) הנוער בני וכמחצית ועולים, ותיקים נוער בני בין קשרים מעט שיש נאמר בו היגד

תכופים. הקבוצות שתי בין שהסכסוכים
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 כלל בדרך החיוביות ההתנסויות בין כסתירה לכאורה שנראה למה אפשריים הסברי□ שני יש ■
 יש הנוער שלבני ייתכן יותר: השליליות דעותיהם לבין החברתי בתחום עולים נוער בני של

 אף על כללי, באופן ותיקים ע□ החברתיים הקשרים לנושא סטריאוטיפית התייחסות
 יחסית מצומצמת קבוצה מהווי□ העולים בנוסף, יותר. החיוביות האישיות התנסויותיהם

 חברתיים קשרים המקיימים הוותיקים שקבוצת ייתכן ולכן הוותיקים, לישראלים בהשוואה
 - חיוביים הם האישיות התנסויותיהם על העולים שדיווחי לכך והמביאים העולים עם חיוביים

ולעתים יותר, מסויגת גישה עם ותיקים של יותר רחבה קבוצה יש זר, קבוצה לצד יחסית. קטנה
עוינת. אף -

הקליטה מתהליך כללית ושביעות-רצון הישראלית לחברה ההשתייכות תחושת 8.8
 רואים הרוב העולה. הנוער בקרב לארץ קשר התפתחות של ניכרת מידה על מצביעים הממצאים ■

 ומעניין (,17%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או (36%) מידה״ באותה ורוסים ״ישראלים עצמם
ישראלים". כ״יותר עצמם את לראות רוצים שרבים הממצא הוא במיוחד

הישראלית. הלאומית הזהות תחושת במידת בארץ הוותק עם ביותר משמעותי שינוי יש -
 או מישראלים" רוסים "יותר עצמם הרואים 40%כ- של משמעותית קבוצה יש זאת, עם יחד -

 28% עדיין יש בארץ שנים חמש אחרי כך. עצמם את לראות שרוצים 17%וכ- לגמרי״ ״רוסים
לגמרי". "רוסים או מישראלים" רוסים "יותר עצמם הרואים

לעלות. ההחלטה על חוזרים היו ורובם מהקליטה מרוצים" "די או מאוד" "מרוצים הנוער בני רוב ■
ההחלטה. על חוזרים היו ולא מרוצים שאינם 15%-20%כ- יש -

(.20%)כ- התנדבותית בפעילות להשתתף מעוניינים הנוער מבני משמעותי שיעור ■

 אחוזים ייחסו המדינה, של לאופי הקשורים חשובים ערכים על לנוער שאלות סדרת על בתגובה ■
המדינה. של היהודי באופי הקשורים לפריטים רבה חשיבות ניכרים

והוריה□ הנוער בני את המדאיגות העיקריות והסוגיות הבעיות 8.9
 מהמצב בהרבה גדולה אכזבה על מצביעה הקיימת למציאות העלייה לפני הציפיות של השוואה ■

 הלימודי בתחום רק בארץ. כללי באופן מהחיים או החברתי מהמצב האכזבה לעומת הלימודי
 ובפרט שציפו, כפי או יותר טוב שהמצב המדווחים נוער בני מאשר מאוכזבים נוער בני יותר יש
הבנים. בין

 עבודה, בעיקר הנוער בני ציינו בקושי, נתקלים הם שבהם נושאים על שאלות סדרת על בתשובה ■
 עם יחסים או החברתי המצב את ציינו בלבד מעטים ולימודים. המשפחה של כלכלי מצב

והדיור. התעסוקה הכלכלי, המצב של בעיות בעיקר ציינו האמהות ההורים.

 שצוין העיקרי והנושא בניהן, כלפי דאגה אצלן שמעוררים נושאים על נשאלו האמהות במקביל, ■
 הילד, של רוחו ממצב כגון רבים, מנושאים מודאגים ההורים כללי באופן בלימודים. המצב הוא
ועבודתו. בריאותו מצב
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רב-משתני ניתוח - בלימודים קשיים נספח:

1 מס' תלוי משתנה
 מטלות עם להתמודד כמאפשרת העברית בשפה לשליטה המתייחסות משאלות מורכב המשתנה

מתקשה. הנער בה□ מקצועות ממספר וכן שונות בית-ספריות

קושי: על דיווח כולל "שפה" המרכיב
I- בשיעור אומרים שהמורים מה את להבין
בכיתה שאלות על ולענות להצביע - 2
בית שיעורי להכין - 3
ובבחנים בבחינות שאלות על לענות - 4

 סה״כ מתקשה. הנער בהם מקצועות 7 עד של רשימה הכוללים נוספים מרכיבים 7 ישנם לכך, בנוסף
 מקצוע באף מתקשה )לא מ-ס נע זה משתנה טוירח כאשר ,11 הוא 1 - מתקשה במשתנה מרכיבים

 הלוגיסטית וברגרסיה המטלות( בכל ובשפה (,7) מקצועות במקסימום )מתקשה 11 ועד ובשפה(
כך: זה רצף נחתך
הנוער(. מבני 75%) (0) מתקשה לא -<3-0

II- 4>- הנוער(. מבני 25%) (1) מתקשה

2 מס' תלוי משתנה
הלימוד? ממקצועות יותר או באחד לך קשה האם השאלה על מבוסס

הנוער(. מבני 74%) (0) = לא
הנוער(. מבני 26%) (1) = כן
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גי: חלק

 לשעבר: מברית-המועצות עולים נוער בני קליטת
בנתניה ממחקר ממצאים

♦ ♦ ♦ ♦ >



מבוא .1
מרכיבים: מספר וכלל 1996 למארס 1995 אוגוסט בין נערך בנתניה הנתונים איסוף

 הנוער בני כל את לאתר על-מנת נתניה בעיר הדיור יחידות 43,571 של לדלת מדלת סריקה (1)
 גרים בהן דירות 5,282 אותרו בסריקה והוריהם. (18-14 )גילאי לשעבר מברית-המועצות העולים

 1989 משנת ארצה שעלו 18-14 גילאי עולים נוער בני 949 אותרו לשעבר. מברית-המועצות עולים
 לשעבר בברית-המועצות לימודיהם את סיימו שכבר עולים נרשמו לא הסריקה בתהליך ואילך.

במחקר. כלולה אינה אלו נוער בני קבוצת ולפיכך בארץ או נ
ג

של העיקריים הצרכים את לאתר על-מנת ואמהותיהם הנוער בני מבין מדגם של עומק ריאיון (2) ג
 תחומים, במגוון לצרכים התייחס הריאיון האמהות. ראות ומנקודת ראותם מנקודת הנוער בני

 כאחד, ותיקים וישראלים עולים - אחרים נוער בני עם יחסים בבית-הספר, השתלבות כגון
 המידה על לעמוד העומק ריאיון נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות והשתלבות המשפחה בתוך יחסים

העומק וראיונות הסריקה אלו. לצרכים מענה מספקים אכן הקיימים והשירותים הסיוע בה 1
שכלל הדרכה ביום השתתפו המראיינים לשעבר. מברית-המועצות עולים מראיינים על-ידי בוצעו . 3
בעבודת תרגול וכן הראיונות, ביצוע ותוכנם, השאלונים מבנה המחקר, מטרות על הסברים :
בני בקרב שבוצעו הראיונות מספר לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו הריאיון. ;
37.472 על עומד האמהות בקרב שבוצעו הראיונות מספר ואילו 476 על עומד הנוער <

 עם ומתגוררת נישאה שזו משום אמה, ללא רואיינה אחת ונערה נוער, בני שני על רואיינו אמהות ארבע 37
 15 בלבד: נוער בני 476 רואיינו דבר, של בסופו אולם, נוער בני 500 של מדגם תוכנן מלכתחילה בעלה.

 האם סירוב בגלל רואיינו לא נוספים וחמישה להתראיין סירבו נוער בני ארבעה אותרו, לא משפחות
להתראיין.

עבודת רכזי עברו במסגרתה השאלונים, כל על איכות בקרת נערכה הראיונות, לביצוע במקביל . ׳
 וכהלכה. במלואם שמולאו לוודא במטרה מהשדה, שחזרו ביום בו השאלונים כל על השדה
 המרואיינים, עם טלפון שיחת באמצעות מהשאלונים, 30%כ־ על אמינות בדיקת נערכה בנוסף

בשאלון. הקיים למידע תשובותיהם בין ההתאמה ונבדקה שאלות מספר שוב נשאלו בה

 בשאלון פנים. אל פנים הריאיון לאחר והאמהות הנוער בני מילאו אותו עצמי למילוי שאלון (3)
על-ידי המופעלים משמעת אמצעי כגון יותר, ואישיים רגישים בנושאים שאלות נכללו זה *
וכר. אלכוהול שתיית בסמים, שימוש ההורים, ׳

מתוך הן בנתניה, והוריהם הנוער בני מיפקד מתוך נבחרים ממצאים בהרחבה יוצגו זה בדוח ;
 כרמיאל על הממצאים עובדו זה דוח כתיבת בעת עצמי. למילוי השאלונים מתוך והן הראיונות
 כולל הדוח המחקר. נערך בהם האחרים היישובים על הממצאים במלואם עובדו וטרם ורחובות,

 בנתניה. שהתקבלו לממצאים השוואתם תוך ורחובות כרמיאל על מהממצאים לחלק גם התייחסות
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 במחקרים המכון עסק יישובים, בחמישה הנוער בני על המחקר סיום שלאחר לציין אף יש
 אתיופיה יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן־פרנקוביץ )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים

 של השוואות גם מופיעות אלו מחקרים על המבוססים בדוחות (.1998 וחביב, נועם ליפשיץ, )ראה
לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני כלל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים חלק

ומשפחותיהם הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים .2
 בני ושל בנתניה העולים הנוער בני של העיקריים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים יתוארו זה בפרק

 והכלכלי התעסוקתי מצבם דיור, תנאי בארץ, ותק מוצא, רפובליקת מין, גיל, כגון משפחותיהם,
ועוד. ההורים של

ומין גיל 2.1
 וכמחציתם (54%) בנים כמחציתם ,18-14 גילאי בנתניה נוער בני 476 על נתונים נאספו זה במחקר

 ביותר והקטנה הנוער, מבני 29% הכוללת 15 בני של היא ביותר הגדולה הגיל שכבת (.46%) בנות
הנוער. מבני 9% הכוללת 18 בני של היא

לשעבר בברית-המועצות המוצא רפובליקת 2.2
 17% לארץ: העלייה לפני התגוררו בהם עיקריים מוצא אזורי חמישה ציינו הנוער בני אמהות
 11 % מקווקז, 22% ומולדביה, בילורוסיה מאוקראינה, 48 % הקווקזיות(, לאוטונומיות )פרט מרוסיה

 מהרפובליקות נוספים 2%ו- קווקז(, )מלבד תדג׳קיסטן אוזבקיסטן, כגון אסיאתיות, מרפובליקות
ואסטוניה. ליטא לטביה, הבלטיות:

בארץ ותק 2.3
 בין 40% לשלוש, שנתיים בין 10% בארץ, שנתיים עד המחקר ביצוע בעת שהו הנוער מבני 24%כ-

שנים. מחמש למעלה 17%ו- לחמש, שלוש

דיור ותנאי משקי-בית 2.4
המשפחה וסוג גודל

 עם רק 2% בלבד, אמהותיהם עם 21% הוריהם, שני עם מתגוררים (74%) הנוער בני מרבית
 סבתא - אחרים משפחה קרובי עם מתגוררים נוסף אחוז וכמעט חורג, ואב אם עם 2% אבותיהם,

דודה. או

 (39%) מהם ניכר וחלק ואחיות, אחים עם גם מתגוררים הנוער בני (55%) ממחצית למעלה
וסבתות. סבים - המורחבת המשפחה בני עם גם הדירה באותה מתגוררים

140



הנוער בבי של סוציו-דמונרפ״ם מאפיינים ו: לוח

 במספרים סה״כ
מוחלטים באחוזים סה״כ

476 100 סוז־כ

מין
256 54 זכר
220 46 נקבה

ביל
79 17 14

137 29 15

120 25 16

98 20 17

42 9 18

מוצא אדור׳
79 17 *רוסיה

231 48 מולדביה בילורוסיה, אוקראינה,
103 22 קווקז
54 11 אסיה

9 2 בלטיות רפובליקות

באחן ותק
113 24 משנתיים פחות
49 10 שנים לשלוש שנתיים בין

231 49 שנים לחמש שלוש בין
83 17 ויותר שנים חמש

 בלא לפחות, אחד נתמך ובילד יחיד מהורה מורכבת משפחתית, כיחידה מוגדרת חד־הורית משפחה 38
(.1993 ועמיתיה )בר־און השני המין מן בן־זוג קבוע באופן אליה שישתייך

קווקזיות לאוטונומיות פרט *

1ריוו1חד-ה משפחות

 בקרב לשיעורן יחסית גבוה בנתניה הנוער בני משפחות בקרב 38החד-הוריות המשפחות שיעור
 שיעור עמד ישראל אוכלוסיית כלל בקרב .24% על ועומד הוותיקות הישראליות המשפחות
 ועל 1989 בשנת 8.4% על 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות כלל מתוך החד-הוריות המשפחות

 החד-הוריות מהמשפחות 90% בראש (.1995 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה 1994 בשנת 10.8%
אישה. עומדת
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דיור צפיפות
 לחדר, נפשות 1.45 של ממוצע על עומדת בנתניה העולים הנוער בני משפחות של הדיור צפיפות
 )למ״ס 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב לחדר נפשות 0.99 של ממוצע לעומת

1995.)

דיור סוב׳
 במעט נמוך זה אחוז בבעלותך בדירה גרות (53%) הנוער בני משפחות כמחצית כי עולה 2 מלוח

 א׳(, )חלק 1994 בשנת (58%) בכרמיאל העולים הנוער בני משפחות בקרב הדירות בעלי מאחוז
ב׳(. )חלק 39(43%) ברחובות הנערים משפחות בקרב הדירות בעלי מאחוז וגבוה

 מדובר כלומר, יותר. מאוחר שנה ונתניה וברחובות ,1994 בשנת נאספו בכרמיאל הנתונים 39
 אלו. מועדים בשני שונה היתה בארץ הקליטה שאווירת גם ייתכן שונה. ותק בעלות באוכלוסיות

בארץ. ותק לפי עיבודים כוללים השונים בדוחות המופיעים הניתוחים רוב מאידך,

)באחוזים( באוץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של דיור סוג• :2 לוח
למעלה שלוש בין שנתיים בין עד
שנים מחמש שנים לחמש שנים לשלוש שנתיים סה״כ דיור סוג

85 227 51 111 474 מוחלטים במספרי□ סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזי□ סרז״ב

67 62 51 24 53 *בעלות
1 1 0 1 1 אחר משפחה בן בעלות
3 3 2 5 3 **ציבורית שכירות

29 34 47 70 43 פרטית שכירות
 בה. מתגוררים אינם אך דירה רכשו נוספים 9% בבעלותם. בדירה המתגוררים עולים כוללת זו הגדרה *

 מעדיפים והם אחר, באזור ממוקמת שהדירה ייתכן אולם בבעלותם, לדירה לעבור עומדים שהם ייתכן
בשכירות. להתגורר שונות מסיבות

 עולים. ומלונות מעמידר/עמיגור שכירות **
<?0.01 ברמה מובהקים ההבדלים

 השוהות המשפחות בקרב 24%מ- הוותק: עם עולה בבעלותן בדירה המתגוררות המשפחות שיעור
 למשפחות הנראה, כפי שנים. מחמש למעלה השוהות המשפחות בקרב 64%ל- ועד שנתיים עד בארץ

 ואכן, דירה, ברכישת הכרוכות הכלכליות ההתחייבויות עם להתמודד יותר קל זוג עומד שבראשן
 (32%) כשליש לעומת בבעלותך בדירה גרות זוג עומד שבראשן המשפחות (60%) ממחצית למעלה

חד-הוריות. ממשפחות

 1994-1989 השנים בין לארץ שעלו לשעבר ברית-המועצות מעולי 69% השיכון, משרד נתוני פי על
 1994 בשנת מהעולים 42%מ- בארץ הוותק עם עולה דירה שרכשו המשפחות שיעור דירה. רכשו

(.699 עמ׳ ,1996 ,46 המדינה מבקר )דוח 1989 בשנת מהעולים 87%ל-
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 מאשר טוב כפחות בארץ שלהן הדיור מצב את העריכו הנוער בני מאמהות (57%) ממחצית למעלה
 העריכו 15% ואילו כדומה, הדיור מצב את העריכו (28%) מרבע למעלה לשעבר, בברית-המועצות

 עולה בארץ יותר כטוב הדיור מצב את שהעריכו האמהות שיעור יותר. כטוב בארץ הדיור מצב את
 יותר גבוה וכן המשפחה; בן בבעלות או שבבעלותן בדירה המתגוררות בקרב יותר גבוה הוותק; עם

נמוכה. דיור בצפיפות המתגוררות בקרב

הנוער בני הורי השכלת 2.5
 העל- ההשכלה בעלות האמהות שיעור גבוהה: בנתניה העולים הנוער בני הורי של ההשכלה רמת

אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו 48%ו- מקצועית מכללה סיימו מהן 36% :84%ל- מגיע תיכונית

 סיימו מהם 27% :76%ל- ומגיע יותר נמוך הנוער בני אבות בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור
 העולים הנוער בני הורי השכלת רמת אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו 49%ו- מקצועית, מכללה

 לימודים סיימו ברחובות מהאמהות 69%וכ- מהאבות 65%כ- יותר: גבוהה אף ברחובות
באינסטיטוט. או באוניברסיטה

 בטווח לשעבר, ברית-המועצות עולי אוכלוסיית כלל בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור
 )נרה, 83%כ- על 1992 בשנת עמד - בנתניה הנוער בני הורי גילאי לטווח המקביל - 54־35 הגילים

 39% על זה, גילים בטורח 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב (1993 ובניטה נועם
(.1995 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה בלבד

הנוער בני הורי של התעסוקתי מצבם 2.6
תעסוקה שיעור׳

 רק 13% בקרב ההורים, שני עובדים הררים, זוג יש בהן מהמשפחות (77%) כשלושה-רבעים בקרב
 שני מהמשפחות 2% בקרב ורק היחידה, המפרנסת היא האם מהמשפחות 8% בקרב עובד. האב

 ברוקדייל מכון על-ידי שנערך תעסוקה סקר לממצאי דומים אלה ממצאים עובדים. אינם בני-הזרג
 6%ב- האב, רק - 16%ב- שניהם, עובדים הורים שני יש שבהן מהמשפחות 77% בקרב :1994 בשנת

40התפרסם(. טרם ,1997 ונועם נוה )ליטוויק, עובד לא אחד אף אחד באחוז ורק האם, רק -

 מחקר לאוכלוסיית המקביל בגיל ונשים גברים השאר, בין כוללים תעסוקה מהסקר הנתונים 40
ילדים. להם שיש 54-35 גילאי כלומר בנתניה,

 מתשעת אחד רק עובדות. מהאמהות 62%כ- אישה, עומדת שבראשן החד-הוריות המשפחות בקרב
עובד. אינו חד-הורית משפחה בראש העומדים הגברים

 ,90% על עומד המועסקים האבות שיעור .80%כ- על ועומד גבוה בנתניה המועסקות האמהות שיעור
 )ליטוויק, גברים בקרב 94%ר- נשים, בקרב 82% התעסוקה: בסקר שנמצא המקביל לשיעור ודומה

פורסם(. טרם ,1997 ונועם נוה
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 ממוצעי שעות. 53כ- על האבות ושל 41 על עומד האמהות של השבועיות העבודה שעות ממוצע
 על עמד 1994 בשנת 54-35 גילאי בישראל היהודים המועסקים אוכלוסיית כלל של העבודה שעות

 (.1994 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה העובדים הגברים בקרב 48ו- העובדות הנשים בקרב 34
 הורי שבממוצע כך, הנשים. בקרב שעות 38ו- הגברים בקרב שעות 49 - התעסוקה סקר ממצאי פי על
 אופי על להשפיע העלול דבר ותיקים, ישראלים מאשר יותר רבות שעות עובדים העולים הנוער בני

 סיטואציית עם מתמודדים הנוער בני בה בשעה הנוער, בני בחיי שלהם המעורבות ומידת הקשרים

ההתבגרות. בגיל ההגירה

הנוער בני הורי של משלחי-היד 2.7
 מתקשים לשעבר ברית-המועצות מעולי רבים בארץ הקליטה של הראשונים בשלבים שלפחות ידוע

 נמצא ואכן, והכשרתם. כישוריהם את שתהלום תעסוקה - שכן כל ולא כלשהי, תעסוקה למצוא
 משלח הרכב לבין לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של משלחי-היד הרכב בין פער קיים כי

בישראל. ידם

)באחוזעו(* ובישראל לשעבר בברית-הסועצות הנוער בני הזר• של משלחי-הח־ :3 לוח
אבות אמהות

ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר
100 100 100 100 סה־כ

12 37 11 46 ומדעיים אקדמיים
6 13 15 29 וטכניים חופשיים
4 11 1 4 ניהוליים
2 1 9 6 פקידות
8 8 22 8 ושירותים מכירות

43 29 13 6 בתעשייה מקצועיים עובדים
25 1 29 1 מקצועיים בלתי עובדים

 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1994 משלחי-היד של האחיד הסיווג לפי סווג *
<?0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 חופשיים מדעיים, אקדמיים, במשלחי-יד עלייתן לפני עסקו מהאמהות (75%) כשלושה-רבעים
 העוסקות האמהות שיעורי אלו. במשלחי-יד (26%) כרבע רק עוסקות בישראל ואילו וטכניים,
 בברית- מהשיעורים ניכר באופן גבוהים בתעשייה מקצועיות ובלתי מקצועיות בעבודות בישראל

 בלתי בעבודות בלבד 1% לעומת 29%ו- מקצועיות בעבודות 6% לעומת 13% - לשעבר המועצות
 8% לעומת והשירותים, המכירות בתחום בארץ השתלבו (22%) מהאמהות ניכר אחוז מקצועיות.

העלייה. לפני זה בתחום שהועסקו
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 חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצרת שהועסקו האמהות מבין (36%) כשליש
 מועסקות 23%ו- המכירות, בתחום מועסקות 5% אלו, במקצועות בארץ גם מועסקות וטכניים,
 (,10%) פקידות (,1%) ניהוליים במקצועות מועסקות השאר בתעשייה. מקצועיות בלתי בעבודות

(.8%) בתעשייה מקצועיות ובעבודות (,17%) בשירותים

 וירידה ובישראל, לשעבר בברית-המועצות משלחי-היד הרכב בין פער קיים האבות בקרב גם
 במשלחי-יד מהאבות (50%) מחצית עסקו לשעבר שבברית-המועצות בעוד המקצועי. בסטטוס

 זאת לעומת בישראל, בישראל. אלה במשלחי-יד עוסקים מהם 18% וטכניים, חופשיים אקדמיים,
 בברית-המועצות זה בתחום שהועסקו 29% לעומת בתעשייה, מקצועיים כפועלים 43% מועסקים

 אחוז רק עסקו לשעבר בברית-המועצות כאשר בתעשייה, מקצועיים בלתי כפועלים 25%ו- לשעבר,
זה. בתחום הנוער בני מאבות אחד

 32% וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האבות מבין
 במכירות 6% פקידות, בעבודות 4% ניהוליים, במקצועות 3% אלו, במקצועות בישראל מועסקים
 בלתי בעבודות מועסקים 18%ו- בתעשייה, מקצועיות בעבודות מועסקים 37%כ- ושירותים.
מקצועיות.

 מועסקות שנתיים עד בארץ השוהות האמהות מבין 10%- רק למשלחי-היד: ותק בין קשר נמצא
 כמו-כן, שנים. מחמש למעלה של ותק מבעלות 32% לעומת טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד

 זה ושיעור מקצועיות, בלתי בעבודות עובדות משנתיים פחות בארץ שנמצאות האמהות מכלל 54%
שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאות האמהות בקרב 13%ל- עד יורד

 מועסקים משנתיים פחות בארץ הנמצאים מהגברים 6% הגברים: בקרב גם קיימת זו מגמה
 ובעוד שנים. מחמש למעלה בה השוהים אלו בקרב 20% לעומת טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד
 הולך משנתיים, פחות בארץ הנמצאים הגברים מקרב 37% מועסקים מקצועית בלתי שבעבודה

 הנמצאים מקרב 14% ולכדי שנים, לחמש שלוש בין בארץ הנמצאים בקרב 21%ל- ויורד זה שיעור
(.4 לוח )ראה ויותר שנים חמש בארץ

 מהאמהות (32%) כשליש בארץ: ההורים של למשלח-יד המוצא רפובליקת בין קשר גם נמצא
 חופשיים אקדמיים, במקצועות בארץ מועסקות הבלטיות( )כולל האירופאיות מהרפובליקות

 בו-בזמן הקווקז. מאזור - בלבד 10%ו- האסיאתיות מהרפובליקות מהאמהות 21 % לעומת וטכניים
 מהאמהות רבע רק לעומת מקצועיות, בלתי בעבודות מועסקות הקווקז מאזור אמהות 47%

אחרים. מאזורים

 האירופאיות מהרפובליקות מהאבות 21 % חדה, פחות בצורה אך האבות, בקרב גם קיימת זו מגמה
 מהאבות 20% וכמו-כן וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות מועסקים הבלטיות( )כולל

 4%ב- זה אחוז מסתכם קווקז יוצאי אבות בקרב אבל לקווקז(, )פרט האסיאתיות מהרפובליקות
 31% לעומת מקצועיות בלתי בעבודות מועסקים מהקווקז מהאבות אחוזים ושבעה שלושים בלבד.

הבלטיות(. )כולל האירופאיות מהרפובליקות - 21 ו־% האסיאתיות מהרפובליקות מהאבות
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)באחוזים( ותק לפי המועסקים, הנוער בני הורי של בישראל יד משלחי :4 לוח

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 פחות
משנתיים

100 100 100 100 *אבות
11 16 13 3 ומדעיים אקדמיים מקצועות

9 5 7 3 וטכניים חופשיים
3 6 0 0 ניהוליים
3 2 0 2 פקידות

16 7 3 8 ושירותים מכירות
44 43 37 47 בתעשייה מקצועיים עובדים
14 21 40 37 מקצועיים בלתי עובדים

100 100 100 100 **אמהות
10 17 3 3 ומדעיים אקדמיים מקצועות
22 16 11 7 וטכניים חופשיים

0 1 0 0 ניהוליים
11 11 5 5 פקידות
22 23 30 18 ושירותים מכירות
22 10 8 13 בתעשייה מקצועיים עובדים
13 22 43 54 מקצועיים בלתי עובדים

 <?0.05 ברמה מובהקים ההבדלים *
<?0.01 ברמה מובהקים ההבדלים **

 לשיעור דומה עלייתם, בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות שעסקו בנתניה הנוער בני הורי שיעור
 62% לעומת בנתניה הנוער בני מאמהות 46% לדוגמה, ברחובות. מאשר יותר ונמוך בכרמיאל

 ועומד בארץ בעיסוקן גם נשמר זה פער עלייתן. בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות עסקו ברחובות
 בין ההשוואה כאשר גם נשמר זה שפער לציין, יש ברחובות. 25% לעומת בנתניה בלבד 11% על

הוותק. משתנה על בפיקוח נבדקה לרחובות נתניה

הנוער בני רי1ה של הכלכלי מצבם 2.8
 הנוער בני קליטת של שונים היבטים על השפעה בוודאי יש הנוער בני משפחות של הכלכלי למצבן

 התבקשו השאלות באחת שאלות. סדרת באמצעות נבחן זה נושא הקליטה. בתהליך וקשייהם
 מרמת מרוצה את מידה "באיזו לשאלה: בהתייחס הכלכלי מצבן את להעריך הנוער בני אמהות
 החיים, מרמת מאוד" "מרוצות שהן ענו מהאמהות אחד אחוז כלכלית?" מבחינה כיום שלך החיים

 התפלגות מרוצות". לא "כלל 35%וכ- מרוצות" כל-כך "לא (49%) כמחציתן ״מרוצות״, שהן ענו 15%
בארץ. לוותק קשורה נמצאה לא החיים מרמת שביעות-הרצון



 היומיומיים הצרכים לכיסוי מספיקות המשפחתיות ההכנסות מידה באיזו נשאלו אף האמהות
 מספיקות המשפחה "הכנסות כי דיווחו (54%) ממחציתן למעלה וכו׳. חשמל אוכל, כגון הבסיסיים,

 "ההכנסות כי דיווחו 18%ו- מהצרכים", לחלק מספיקות "ההכנסות כי דיווחו 28% הצרכים״, לרוב
הצרכים". לרוב מספיקות אינן

 שיעור מאידך, אך, חייהן, מרמת שביעות-רצון חוסר גילו האמהות רוב מחד, כי, עולה מהנתונים כך,
 בהכרח אין הבסיסיים. הצרכים רוב לכיסוי מספיקות שברשותן ההכנסות כי דיווחו מהן גבוה

 בזמן בו בסיסיים צרכים לכיסוי להספיק יכולות שההכנסות היות אלה, נתונים שני בין סתירה
 שהאוכלוסייה מכך, נובעת זו ששאיפה ייתכן יותר. גבוהה חיים לרמת שואפות שהן שייתכן

 שביעות-רצון חוסר חשות והן משווה, התייחסות קבוצת האמהות לגבי מהווה הוותיקה הישראלית
וברחובות. בכרמיאל נמצאה דומה תמונה זו. לקבוצה ביחס חייהן מרמת

 לרוב מספיקות ההכנסות כי המדווחות שיעור עומד שנתיים, עד בארץ השוהות האמהות מבין
 עד שלוש של יותר ארוכה תקופה בארץ השוהות אמהות בקרב (;45%) למחצית קרוב על הצרכים

 הוותיקות האמהות בקרב מפתיע, באופן אולם, .63%ל- ומגיע ניכר באופן זה שיעור גדל שנים חמש
 לרוב מספיקות ההכנסות כי המדווחות שיעור יורד שנים, מחמש למעלה בארץ השוהות ביותר,

 הוותק עם העולים של ציפיותיהם ברמת שינוי הוא זה לממצא אפשרי הסבר .55%ל־ - הצרכים
 מספר לאחר יותר. נמוכה הציפיות רמת גם ולכן צפויים, הקשיים בארץ הראשונות בשנים בארץ.

 עדיין ההכנסות ולכן הכלכלי, במצב שיפור וישנו הראשונים הקליטה קשיי חולפים בארץ שנים
 הישראלית האוכלוסייה עולה, הציפיות רמת בארץ, הוותק עם אולם הצרכים. לרוב מספיקות
 כי המדווחות בשיעור חדה ירידה וחלה משווה, התייחסות קבוצת ויותר יותר מהווה הוותיקה

הצרכים. לרוב מספיקות ההכנסות

)לוח בני-זוג שני עם משפחות לעומת יותר רבים כלכליים קשיים על מדווחות חד-הוריות משפחות
5).

)באחוזים( משפחה ג1ס לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

 משפחות
חד-הוריות

 משפחות
 שבראשן

זוג עומד
 כלל

המשפחות הממדים

115 356 471 מוחלטים במספרים סה״כ

34 61 54 *לכולם או הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות
כלכלית מבחינה החיים מרמת שביעות-רצון

11 18 16 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"
הזמן במשך הכלכלי במצב לשיפור סיכוי קיים

24 31 29 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

<?0.01 ברמה מובהקים ההבדלים *
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 במרוצת הכלכלי במצבן לשיפור מאוד" טובים "סיכויים ישנם כי העריך מהאמהות אחד אחוז רק
 (50%) מהאמהות מחצית זאת לעומת לכך. טובים״ די ״סיכויים יש כי מעריכות (28%) כשליש הזמן,

 לכך הסיכויים כי העריכו 19%ו- טובים" כל-כך "אינם הכלכלי במצבן לשיפור הסיכויים כי העריכו
 ותק, לפי זה בנושא שינויים נמצאו לא יודעת". "לא זו לשאלה ענו נוספים 2% טובים", לא ״מאוד

חד-הורית. משפחה מול זוג - משפחה מבנה לפי הבדלים נמצאו אך

)באחוזים( בארץ ותק י9ל הטעו, בני משפחות של הכלכל• מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח
 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 עד
שנתיים סהיכ

85 227 50 111 473 מוחלטים במספרים סהיכ
לרוב מספיקות ההכנסות

55 63 36 45 54 *לכולם או הצרכים

החיים מרמת שביעות־רצון
כלכלית מבחינה

18 19 10 12 16 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"
במצב לשיפור סיכוי קיים

הזמן במשך הכלכלי
27 29 26 31 28 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

<?0.01 ברמה מובהקים ההבדלים *

 מהאמהות 18% לדוגמה, החיים. מרמת שביעות-רצון לבין הורים תעסוקת בין קשר נמצא כצפוי,
 יותר בולטת זו מגמה עובדות. שאינן האמהות בקרב 8% רק לעומת החיים, מרמת מרוצות העובדות

 בקרב אבל החיים, מרמת מרוצות עובדים שבני-זוגן מהאמהות, 20% הגברים: בתעסוקת כשמדובר
 לא "מאוד )ושני-שלישים החיים מרמת מרוצה אינה אחת אף - עובדים אינם שבני-זוגן האמהות

מרוצות"(.

 מהאמהות 28% נשים: בקרב בעיקר התעסוקה, לסוג גם קשורה החיים מרמת שביעות-רצון
 15% לעומת החיים, מרמת שביעות-רצון הביעו וטכניים חופשיים אקדמיים במקצועות שמועסקות

אחרים. במשלחי-יד שעובדות מאמהות

 מועסקים שבני-זוגן מהאמהות 21% בני-הזוג: של משלחי-היד לגבי במקצת שונה התמונה
 מאמהות 24% וגם החיים, מרמת שביעות-רצון הביעו וטכניים, חופשיים אקדמיים, במקצועות

 מועסקים שבני-זוגן האמהות מבין 11% רק אבל בתעשייה. מקצועיים כפועלים מועסקים שבעליהן
 הביעו ביותר( נמוכה משכורת עם בתפקידים )כלומר, שירותים עובדי או בלתי-מקצועיים כפועלים

החיים. מרמת שביעות-רצון
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 קטנה קבוצה מלבד הדיור, צפיפות לפי החיים מרמת בשביעות-הרצון משמעותיים הבדלים אין
 הביעו מהן 3% שרק לחדר, אנשים משני יותר של בצפיפות שגרות א(,=31) משפחות של יחסית

המשפחות. שאר בקרב 17% לעומת החיים מרמת שביעות-רצון

 בהם משלחי-יד סוגי גם יחסי ובאופן משפחה, הכנסות דיור, על בעלות של בנושאים מהממצאים
 הנוער בני משפחות של במצבן שיפור חל בה מעודדת, תמונה מצטיירת הנוער, בני הורי מועסקים

 כי הסיכוי והערכת החיים מרמת שביעות-הרצון כגון בנושאים, אולם הזמן. ממד פני על העולים
 לא הכלכלי במצב "אובייקטיבי" שיפור כלומר, מעורבת. המגמה הזמן, עם כלכלי שיפור יחול

 החברה לכלל האמהות התייחסות עקב הנראה כפי זה, מצב של ההערכה בשיפור מלווה בהכרח
בארץ. הרווחת החיים ולרמת הישראלית

 מברית- עולים משפחות ראשי 393 רואיינו בו העלייה, לקליטת המשרד שערך מעקב במחקר
 הישירה, הקליטה במסלול שנקלטו בארץ שנים מחמש למעלה של ותק בעלי לשעבר, המועצות

 "בהחלט" מהעולים 4% הכלכלי: ממצבם שביעות-רצון הביעו מהעולים בהרבה גבוה שיעור כי נמצא
 "לא 6%ו- רצון" שבעי כל-כך "לא 46% למדי", רצון ״שבעי 44% הנוכחי, הכלכלי ממצבם רצון שבעי
 משרד מחקר ממצאי בין הפער של שמקורו ייתכן (.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן כלל״ רצון שבעי

 ביישוב התמקדות לבין ארצית פריסה שבין בהבדל הוא בנתניה המחקר ממצאי לבין הקליטה
אחד.

 מספיקות המשפחה שהכנסות דיווחו אמהות של יותר נמוך שיעור בנתניה לרחובות, בהשוואה גם
 חייהן מרמת שביעות-רצון על דיווחו יותר נמוך שיעור כמו-כן, (.73% לעומת 54%) בסיסיים לצרכים

 "טובים" או מאוד" כ״טובים הכלכלי המצב לשיפור הסיכויים את העריכו וכן (,21 % לעומת 16%)
 נמוך שהוא הנוער בני הורי של התעסוקתי הסטטוס הוא לכך אפשרי הסבר (.32% לעומת 28%)

 24%) חד-הוריות משפחות של יותר הגבוה האחוז וכמו-כן, ברחובות, מאשר בנתניה בממוצע יותר
ברחובות(. 16% לעומת בנתניה

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .3
 לשעבר, בברית-המועצות הסטטוס לעומת בארץ ההורים של התעסוקתי בסטטוס הנפוצה הירידה
 עלולים ואחרים אלה כל - הנוער בני מתמודדים עמם הקשיים וכן שפה, קשיי כלכליים, קשיים
המשפחה. בתוך דעות וחילוקי קשיים של מוקדים להוות

 את הנוער בני הערכת משפחתו: בני לבין הנער בין הגומלין יחסי של שונים ממדים יוצגו זה בפרק
 אמצעי להוריהם, הנוער בני בין מחלוקת המעוררים הנושאים הוריהם, עם מבלים שהם הזמן

ועוד. הנפוצים הענשה

 של הגבוהה הרגישות לאור וזאת עצמי, למילוי שאלונים באמצעות נאסף זה בנושא המידע רוב
 פנים ריאיון של במסגרת לנער להפנותן שאי-אפשר מלימודים היעדרויות על שאלות כגון הנושא,

זו. כגון שאלות ועוד פנים, אל
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הוריהם עם ביחד מבלים שהם הזמן היקף את הנוער בני הערכת 3.1
 (68%) כשני-שלישים מדי", ״פחות הוריהם עם מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ואחד עשרים
 הוריהם עם מבלים הם כי דיווחו 11% ואילו רוצים״, שהיו ״כמו הוריהם עם מבלים שהם אמרו
 הוריהם עם מבלים הם כי שדיווחו נוער בני של יחסית הגבוה השיעור רוצים". שהיו מכפי "יותר
 יותר גבוה היא אולם ההורים, עבודת שעות ולמספר בארץ לוותק קשור נמצא לא זמן מדי פחות
 הוריהם עם "מבלים הם כי שדיווחו הנוער בני שיעור .17-15 גילאי נוער בני בקרב וכן הבנות בקרב
 שבני התחושה כי לשער יש (.26%) ורחובות (29%) בכרמיאל לעומת בנתניה יותר נמוך מדי״ פחות
 קשורה והיא ותיקים, ישראלים נוער בני בקרב פחות רווחת הוריהם עם מדי פחות מבלים הנוער
 במצב נוער בני של השונים לצרכים אף ואולי מהגרים, הורים של תעסוקתם ולאופי חייהם לתנאי

הגירה. של

הוריהם לבין הנוער בני בין דעות חילוקי 3.2
 במגוון להוריו הנער בין דעות חילוקי מתגלעים תדירות באיזו לציין התבקשו ואמהותיהם הנוער בני

נושאים.

 חילוקי מתגלעים סביבו הנושא הנוער, בני להערכת והן האמהות להערכת הן כי, עולה ר מלוח
 41% הבית: בעבודות והשתתפות והניקיון הסדר על השמירה הוא ביותר הגבוהה בתדירות דעות
 דומה ממצא זה. בנושא דעות חילוקי של גבוהה תדירות על דיווחו מהאמהות 45%ו- הנוער מבני

ובכרמיאל. ברחובות גם נמצא

)באחוז■□( הנוער ובנ■ האמהות וח1די על־פ׳ גבוהה* בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

נוער בני אמהות הנושא

20 20 לבית-הספר הקשורים נושאים
41 45 הבית בעבודות הנער והשתתפות בבית וניקיון סדר על שמירה
24 24 לאחיו/אחיותיו הנער בין מריבות

8 ר לבית מחוץ הנער עבודת
22 25 הביתה הנער חזרת שעות
17 10 בילויים
11 10 הנער של חברים
14 6 הנער לבוש צורת
22 22 רם בקול מוזיקה שמיעת

4 0 אלכוהול שתיית
8 ר סיגריות עישון
3 0 בסמים שימוש

16 8 הנער של כספיות הוצאות
9 6 השני( )מהמין חבר/ה עם קשר

17 40 העצמאות מידת

קרובות". ו״לעתים "תמיד" כוללת גבוהה תדירות *
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 דעות חילוקי על המדווחים הנוער בני שיעור לבין האמהות שיעור בין רב דמיון יש רבי□ בתחומים
ע.<0.05 - מובהק הוא הנושאים ברוב הנוער לבני האמהות תשובות בין הקשר השונים. בנושאים

משפחתו בני עם מסתדר הנער כיצד 3.3
 לבני הנוער בני בין ליחסים הקשורות שאלות, מספר על לענות נתבקשו ואמהותיה□ הנוער בני

(.8 )לוח משפחותיה□

)באחוז■□( משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין חס■1 של נבחרים □,ממד :8 לוח

 הערכת
הנוער בני

 הערכת
האמהות

לשעבר? לברית-המועצות בהשוואה כיום, הוריו" עם "מסתדר הנער כיצד
11 9 טוב פחות
77 79 הדבר אותו בערך
12 12 טוב יותר

אותו? מביני□ שהוריו חושב הנער מידה באיזו
64 כן כלל בדרך
32 לפעמים רק

4 - לא פעם אף

שהיו לציפיות בהשוואה משפחתו בני עם הנער יחסי את והא□ הנער הערכת
עלייתם לפני בנושא להם

10 6 מהמצופה יותר טובי□
63 65 לציפיות תואמים

8 12 מהמצופה טובים פחות
19 17 בנושא ציפיות כל היו לא

 הדעות חילוקי הבין־דוריים. ביחסים למשבר גרמו לא בארץ והחיי□ העלייה כי עולה 8ו־ ר מלוחות
 הבית, ועבודות וניקיון סדר כגון ההתבגרות, בגיל נפוצים נושאים על הם הנוער לבני האמהות בין

 לשעבר. בברית-המועצות למצב בדומה אלה עם אלה מסתדרים והאמהות הנוער בני רוב הכל ובסך
 העלייה. בטרם ועמדות ציפיות לשחזור הנוגעים לממצאי□ בהסתייגות להתייחס יש זאת עם יחד

בארץ. שהותם במהלך והאם הנער מהתנסויות מושפעים להיות עשויי□ אלה ממצאים

 בכל ובנתניה ברחובות כמעט זהי□ הוריהם לבין העולים הנוער בני בין היחסים על הממצאים
שנבדקו. הממדים

משמעת להפעלת אמצעי□ 3.4
 להפעלת באמצעי□ הוריהם נוקטים בה התדירות על הנוער בני נשאלו עצמי למילוי בשאלון

וקללות. גנאי בשמות ושימוש הלקאה כגון משמעת,
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 כינוי הוא משמעת להפעלת בהרבה שכיח אמצעי קרובות". "לעתי□ זה שימוש על דיווחו אחד אחוז
 קרובות, לעתים זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 3% וקללות: גנאי בשמות

פעם". "מדי זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 28%ו-

□(,)באחוז הנוער בני כלפי משסעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות •9 לוח
השימוש תדירות

פעם אף פעם מדי קרובות לעתים האמצעי
94 5 1 מרביצים ההורים
69 28 3 גנאי/מקללים בשמות לנער קוראים ההורים

רק כי אם משמעת, להפעלת כאמצעי במכות שימוש על דיווחו הנוער מבני 6% כי עולה 9 מלוח

דאגה מעורר׳ נושאים 3.5
 לימודים, הנער: של שונים חיים בתחומי נושאים של רשימה הוצגה הנוער ובני האמהות בפני

 הנוער ובני דאגה, אצלן מעוררים אלה נושאים האם לציין התבקשו האמהות ועוד. בריאות עבודה,
אלה. בנושאים בקשיים נתקלים הם האם לציין התבקשו

 שהביעו הקשיים לבין האמהות חששות בין מאוד גדולים פערים יש הנושאים בכל כי עולה 10 מלוח
 האמהות לאחוז בהשוואה נמוך הוא קשיים על המדווחים הנוער בני אחוז כאשר הנוער, בני

וברחובות. בכרמיאל גם נמצא דומה דפוס אלו. נושאים לגבי דאגה על המדווחות

)באחוזים( הנער לח" הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער בני1 דאגה שהביעו האמהות :10 לוח
ובני אמהות "זוגות" האמהות
שהביעו הנוער שדיווחו הנוער בני שהביעו

זה בנושא דאגה/קושי בנושא קושי על דאגה הנושא
476 476 476 מוחלטים במספרים סה״כ
30 34 80 לימודים

8 15 46 עבודה
6 ר 51 הנער של החברתי המצב
4 6 39 והאם הנער יחסי
2 3 39 אחרים משפחה בני ע□ יחסים
- נשאלו לא 54 הנער של התנהגותו או רוחו מצב
- נשאלו לא 54 הנער בריאות מצב

 כמו זה, נושא גם אולם, הלימודים. נושא הוא ביותר הבעייתי הנושא הנוער, ובני האמהות להערכת
 למשל, כך, הנוער, בני בעיני מאשר יותר כבעייתי האמהות בעיני נתפס האחרים, הנושאים כל

 מנושא המודאגות (80%) האמהות רוב לעומת בלימודים קושי על דיווחו הנוער מבני (34%) כשליש
 שני כי נמצא וברחובות בכרמיאל גם העבודה. בנושא קושי על דיווחו הנוער מבני ניכר שיעור זה.

ועבודה. לימודים הם הנוער בני בחיי ביותר הבעייתיים הנושאים
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1

בלימודים העולים הנוער בני השתלבות .4
 הנער קליטת בתהליך המרכזיים ההיבטים אחד את מהווה ובבית-הספר בלימודים ההשתלבות

הבאים: לנושאים התייחסות תוך זה במחקר בהרחבה נבדקה כך ובשל בארץ. העולה

1

 הלומדים שיעורי הנוער, בני לומדים בהם לימוד מסלולי למידה, שיעורי - כלליים מאפיינים (1)
ומאפייניהם. בפנימיות

 מממדים ושביעות-רצון ואמהותיהם הנוער בני של כללית שביעות-רצון - מבית-הספר שביעות-רצון (2)
בית-הספר. של שונים

 מבחינות חששות הנכשלים, שיעורי השונים, במקצועות המתקשים שיעור י בלימודים קשיים (3)
העלייה. ולפני היום, בכיתה הנער מעמד את והוריהם הנוער בני הערכת הבגרות,

וסיבות. היקף - ומשיעורים מבית-הספר היעדרויות (4)
ואחר. לימודי בציוד מחסור (5)
 שונים, סיוע בסוגי הנעזרים שיעור - מייעצים גורמים עם וקשר בית-הספר במסגרת הניתן הסיוע (6)

לסיוע. לאי-פנייה וסיבות הצרכים, על עונה הסיוע בה המידה
 ועיסוק לנשירה, סיבות הנושרים, מאפייני החינוך, ממערכת הנשירה היקף - מלימודים נשירה (7)

הנושרים. של נוכחי

.6 בפרק בנפרד, נתייחס בתי-הספר במסגרת העולים הנוער בני של החברתית להשתלבות

כלליים מאפיינים 4.1
 מבני 86% כלשהי: במסגרת לומדים בנתניה 17-14 גילאי העולים הנוער מבני אחוזים ושניים תשעים
 )בחסות אלטרנטיביות חינוך במסגרות לומדים 6% החינוך, משרד בפיקוח בבתי-ספר לומדים הנוער
כלל. לומדים אינם הנוער מבני 8%ו- העבודה(, משרד

)באחוזים( מין לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

בנות בנים סה״כ הכיתה

209 217 426 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 באחוזים סה־כ

- ,ז
5 9 7 ח׳

26 33 30 ט׳
24 25 24 י׳
29 18 23 י״א
16 14 15 י״ב

- 1 1 י״ג



 מספר וותיקים(. עולים לומדים )בהן משולבות בכיתות לומדים (97%) התלמידים של המכריע הרוב
 בכיתה שלומדים הנוער מבני 96%כ- לכיתה. שישה הוא בממוצע אלה בכיתות העולים התלמידים

 הנוער בני משיעור במעט גבוה זה שיעור בגרות. לבחינות ניגשים בו במסלול לומדים ומעלה י׳
 ובנות בנים בקרב זהה כמעט השיעור (.93%) וברחובות (91 )%בכרמיאל לבגרות במסלול הלומדים

 סוף עד כי מעריכים זה במסלול (80%) הנוער בני של המכריע הרוב בהתאמה(. 95% לעומת 96%)
הבגרות. בחינות לכל יגשו בבית-הספר לימודיהם

 כל בקרב מאשר יותר גבוה בנתניה העולים הנוער בני בקרב לבגרות במסלול הלומדים שיעור
41(.81% לעומת 96%) בארץ התיכוניים בתי-הספר תלמידי

 בתי־ספר תלמידי כל בקרב לבגרות במסלול הלומדים אחוז .95 עמי ,1996 בישראל, ילדים המקור: 41
 לבגרות, טכנולוגי ובמסלול המשך בכיתות עיוני במסלול הלומדים אחוז כסכום מחושב בארץ תיכוניים

(.1995־1994 הלימודים לשנת מתייחסים )הנתונים וטכנאים הנדסאים כולל

פנימ״ת״ם בבתי-ספר הלומדים מאפייני 4.2
 מתגוררים הנוער בני מכלל 6%ו- פנימייתיים, בבתי-ספר לומדים בנתניה הנוער מבני 30%כ-

 לעומת 44% בפנימייה, הלומדות הבנות משיעור גבוה בפנימייה הלומדים הבנים שיעור בפנימייה.
 11%) הבנות בקרב מהשיעור גבוה בפנימייה המתגוררים הבנים שיעור וכמו-כן, בהתאמה, 15%

בהתאמה(. 2% לעומת

 בבתי-ספר הלומדים אלו לבין בפנימייה הגרים עולים נוער בני בין בוותק הבדלים נמצאו לא
בקהילה.

)באחוזים( ומין גיל לפי בפנימייה ומגורים לימודים :12 לוח

 בפנימייה גרים
א(=27)

 בפנימייה לומדים
א(=128)

בנות בנים סה״כ
)מכלל )מכלל )מכלל
הבנות( הבנים( הלומדים( בנות בנים סה״כ גיל

2 11 6 15 44 30 סה״כ
- 6 4 9 21 17 14
- 8 4 8 49 29 15
2 11 6 25 46 35 16
7 21 13 11 56 30 17
- 11 6 27 61 46 18
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העולים הנוער בני בקרב ביותר רווחי□ בה המגורים והן בפנימייה הלימודים הן כי עולה 12 מלוח *
29% ,16 גילאי בקרב 35% ,17 גילאי בקרב 30% לעומת בפנימייה, לומדים מהם 46% -18 בגילאי ג

 6% ורק בה, מהמגורים יותר נפוצים בפנימייה הלימודים .14 גילאי בקרב 17%ו- ,15 גילאי בקרב

ששיעורי נמצא בכרמיאל המחקר עריכת בעת בפנימייה. גרים בנתניה העולים הנוער בני מכלל י
מצומצם היצע היא לכך הסיבה כי ייתכן יותר. גבוהים היו בפנימיות וגרו שלמדו זה ביישוב הנערים י
רחב מגוון להציע ויכולה הארץ, במרכז הממוקמת בנתניה לעומת זה ביישוב בתי-הספר של יחסית ;
לזה דומה בנתניה בפנימייה המתגוררים הנוער בני אחוז לימוד. ומסלולי בתי-ספר של יותר ז

שברחובות.

בקהילה בבתי-ספר הלומדים אלו לבין בפנימייה הגרים העולים הנוער בני בין הבדלים נמצאו לא
והתעסוקתי המשפחתי במצב הבדלים נמצאו זאת, עם יחד המשפחה. וגודל בארץ ותק מבחינת 1
23% לעומת חד-הוריות למשפחות בנים הם בפנימייה שגרים הנוער מבני 37% לדוגמה, ההורים. של 1
בפנימייה הגרים הנוער בני מאבות 9%ו- מהאמהות 16% רק הורים. שני ע□ למשפחות בנים שהם <
הנוער. בני שאר של מהאבות 20%ו- מהאמהות 29% לעומת וחופשיים, אקדמיים במקצועות עובדים ,

 בני הורי מאשר בלתי-מקצועיות בעבודות יותר מועסקים בפנימייה גרי□ שבניהם הורים כמו-כן,
הלימודי□ שמספקים הכלכלי ה״פתרון" את שמשקף שייתכן דבר בקהילה, הלומדים הנוער ׳

בפנימייה.
*

כדי היו: פנימייתי בבית-ספר וגרים לומדים שה□ לכך בנתניה הנוער בני על-ידי שצוינו הסיבות "
וסיבות (,31%) גילם בני עם להיות (,35%) יותר נוחים לימוד תנאי מסוים, במסלול ללמוד :
(.15%) ההורים בדירת כלכליות/צפיפות ;

 קשר נמצא זאת, לעומת הדיור. צפיפות לבין בפנימייה הנוער בני מגורי בין קשר אין כצפוי, שלא
 יוצאי ה□ בפנימייה שגרים הנוער מבני (26%) כרבע המוצא: רפובליקת לבין בפנימייה מגורים בין

בפנימייה. גרים שאינם הנערים בקרב בלבד 10% לעומת אסיאתיות רפובליקות

מבית-הספר ואמהותיה□ הנוער בני של כללית שביעות-רצון 4.3
 מממדי□ שביעות-רצון על והן מבית-הספר, כללית שביעות-רצון על הן נשאלו והאמהות הנוער בני

ועוד. משמעת הלימודים, רמת כגון שונים, ספציפיים

)באחוזים( מבית־הספו לומדים נועו בנ■1 אמהות של כללית שביעות-וצון :13 לוח

הנוער בני אמהות שביעות-הרצון מידת

100 100 סה״כ
18 11 מאוד מרוצה
67 70 מרוצה די
13 17 מרוצה כל-כך לא
2 2 כלל מרוצה לא

155



 הנוער מבני 85%ו־ מהאמהות 81% מבית-הספר: שביעות-רצון של גבוהה רמה קיימת כללי באופן
 בהתאמה(. 67%ר- 70%) מרוצים״ ״די או בהתאמה( 18%ו- 11%) מאוד״ ״מרוצים הם כי דיווחו
 19%) מבית-הספר אי-שביעות-רצון על דיווחו נוער בני לעומת אמהות של יותר גבוה מעט שיעור

בהתאמה(. 15%ו-

 צעירים. נוער בני לעומת מבית-הספר יותר גדול שביעות-רצון חוסר הביעו יותר מבוגרים נוער בני
 15% לעומת מבית-הספר, כללית שביעות-רצון חוסר הביעו 17 בגיל הנוער בני מבין 22% לדוגמה,
 או המין לפי מבית-הספר כללית בשביעות-רצון הבדלים נמצאו לא .14 מגילאי 8%ו- 16-15 מגילאי
 אי-שביעות-הרצון הנוער. בני של לזו הפוכה מגמה נמצאה הנוער בני אמהות בקרב בארץ. הוותק

 25% לדוגמה, יותר. מבוגרים נוער לבני אמהות של מזו גבוהה יותר צעירים נוער לבני האמהות של

 18% לעומת כלל״, מרוצות ״לא או מרוצות״ כל-כך ״לא הן כי דיווחו 15-14 לגילאי אמהות בקרב

.18 לגילאי מהאמהות 3%ו- ,17-16 לגילאי אמהות בקרב

)באחוזים( בבית-הספר הלימוד•□ של ספציפיים מממדים נוער ובני אמהות שביעות-רצון :14 לוח

נוער בני אמהות שביעות-הרצון מידת

בבית-הספר הלימודים רמת לגב• עמדות
6 11 מדי נמוכה הלימודים רמת
9 3 מדי גבוהה הלימודים רמת

85 86 שצריך" "כמו הלימודים רמת

בבית-הספר המשמעת רמת לגבי עמדות
9 4 מדי נוקשה המשמעת

15 23 מדי חלשה המשמעת
76 73 שצריך" "כמו - המשמעת

 ודעת בית-הספר, של ספציפיים לממדים ביחס והאמהות הנוער בני בהערכת התאמה יש כלל בדרך
 11%ש- בעוד אולם, שצריך". "כמו היא בבית-הספר המשמעת ורמת הלימודים שרמת היא רובם

 אחוז מדי, נמוכה היא שלדעתן משו□ בבית-הספר הלימודים מרמת רצון שבעות אינן מהאמהות
 - ההפוכה מהסיבה אולם הלימודים, מרמת הם אף רצון שבעי אינם (9%) הנוער בני של דומה
 אינן מהאמהות 23% המשמעת: לרמת בנוגע מתקבלת שונה תמונה מדי. גבוהה שהרמה משום

 אחוזים חמישה-עשר מדי. חלשה היא שלדעתן משום בבית-הספר המשמעת מנושא רצון שבעות
 מדי. כנוקשה בבית-הספר המשמעת את העריכו נערים 9% ורק זו, דעה עם מסכימים הנוער מבני

 גיל מין, לפי בבית-הספר הלימודים רמת את הנוער בני הערכת מבחינת משמעותיים הבדלים אין
 בבית-הספר המשמעת את המעריכים הנוער בני אחוז יורד כך הוותק שעולה ככל בארץ. וותק

 מחמש יותר הנמצאים בקרב 10% ועד משנתיים פחות בארץ הנמצאים בקרב 21 מ-% מדי״, כ״חלשה
שנים.
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 מזו שונה בבית-ספר והמשמעת הלימודי□ רמת הערכת בנושא ברחובות שנתקבלה התמונה
 בנתניה הפוכות. היו ברחובות הנושאי□ בשני והאמהות הנוער בני עמדות בנתניה. שהתקבלה

 בהערכת דמיון ארל□ לימודים רמת מבחינת נוער לבני אמהות בין שוני נמצא זאת, לעומת
המשמעת.

 בבית- שהמשמעת החושבים בהתאמה( 15%ו- 23%) בנתניה הנוער בני אחוז והן האמהות אחוז הן
 יותר ונמוך בהתאמה( 25%ו- 38%) ברחובות הנוער ובני האמהות לאחוז דומה מדי חלשה הספר
 בעיקר קשורים השונים ביישובים המתקבלים הממצאים בין שההבדלים ייתכן בכרמיאל. מאשר
 הנהוגה המשמעת לרמת והסתגלו יותר, ותיקים ובנתניה ברחובות העולים כאשר בארץ, בוותק

בארץ. בבתי-הספר

בלימודים הישגים 4.4
 למעמד בנוגע הוריו ושל הנער של העצמית ההערכה הם: זה במחקר שנבחנו הלימודיים הממדים

 השתלבות וכן הנער, נתקל בהם הלימודיים הקשיים לשעבר, ובברית-המועצות בארץ בכיתתו הנער
אלה. לבחינות לגשת וכוונותיו אלה, מבחינות הנער חששות לבגרות, במסלול הנער

)באחוזים( נוער ובני אסהות דיווחי ■9ל ובארץ, לשעבו בבוית-הסועצות בכיתה הנער/ה סעכזד הערכת :15 לוח

נוער בני אמהות

בארץ
 ברית-המועצות

לשעבר בארץ
 ברית-המועצות

לשעבר

100 100 100 100 סה״כ

2 1 2 3 חלש תלמיד
38 34 30 26 רגיל תלמיד
49 47 55 49 טוב תלמיד
11 18 13 22 מצטיין תלמיד

 הנער של הלימודי למעמד ביחס הנוער ובני האמהות הערכות בין מלאה כמעט התאמה קיימת
 של העצמי בדימוי מסוימת ירידה ניכרת כצפוי, לשעבר. בברית-המועצות והן בארץ הן - בכיתתו

 בכיתה. הנער מעמד את האמהות של בהערכותיהן ירידה וכן בכיתה, למעמדם ביחס הנוער בני
 המקביל מהאחוז יותר גבוה לשעבר בברית-המועצות כ״מצטייני□" עצמם שהעריכו התלמידים אחוז
 או (49%) ״טובים״ כתלמידים עצמם מעריכי□ שני-שלישי□ זאת, עם בהתאמה. ,11%ו- 18% - בארץ

כ״חלשים". עצמם מעריכים בלבד (2%) קטן ואחוז (,11%) ״מצטיינים״

 מעמד את אמהותיהם ובהערכת בכיתה מעמדם את הנוער בני של העצמית בהערכה הירידה מגמת
 עצמם מעריכים הנוער בני לכרמיאל, בהשוואה בנתניה, אולם בכרמיאל, גם נמצאה בכיתה הנער

 או טובים כתלמידים עצמם מעריכי□ בכרמיאל הנוער מבני 36%כ- רק יותר; טובי□ כתלמידים
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 בארץ יותר הרב בוותק קשור זה שהבדל לשער ניתן בנתניה. 60%ל- בהשוואה וזאת מצטיינים,
 אחוז בנתניה ואכן, בכרמיאל. הנוער לבני בהשוואה בנתניה העולים הנוער בני את שמאפיין

 בארץ המתגוררים הנוער מבני 4%כ- בארץ: הוותק עם יורד כחלשים עצמם המגדירים התלמידים
 ששוהים הנוער בני בקרב 1%כ- לעומת בכיתה, חלשים תלמידים עצמם העריכו משנתיים פחות
 הנוער ובני האמהות בשיעורי עלייה ניכרת בארץ הוותק עם כמו-כן, שנים. מחמש למעלה בארץ

טוב". "תלמיד הנער כי המדווחים

)באחוזים( תק1 לפי הטעו, ובני האמהזת דיוזח׳ לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח
שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד

שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סה״ב

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 ב□
נוער אמהות

100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ
1 1 8 2 4 7 2 2 חלש תלמיד

38 30 35 29 42 40 38 30 רגיל תלמיד
53 54 41 63 48 45 49 55 טוב תלמיד

8 15 16 6 6 8 11 13 מצטיין תלמיד

בני

 שנים חמש
ויותר

נוער אמהות

100 100
1 ו

36 20
42 66
21 13

<?0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 וארבעה שישים מבית-הספר. לשביעות-רצונו התלמיד של העצמית ההערכה בין ברור קשר יש
 מקרב 81% לעומת מבית-הספר, מרוצים היו ״חלשים״ עצמם שהגדירו התלמידים מבין אחוזים

 - 37% מהם ״המצטיינים״; מבין 94%ו- ״הטובים״ התלמידים מבין 87% ״הרגילים", התלמידים
 בין כלשהו קשר נמצא לא כאלה(. כלל אין "החלשים" )בקרב מבית-הספר מאוד" "מרוצים
 בנתניה כמו-כן, בבית-הספר. הלימודים רמת של ההערכה לבין התלמיד של העצמית ההערכה

 לו יש )האם החברתי מצבו לבין תלמיד של עצמית הערכה בין קשר נמצא לא לרחובות( )בניגוד
וכו׳(. גילו בני עם בקשרים מחסור נפש, חבר

בלימודים קשיים
 בני רוב לומדים. הם אותם מהמקצועות מאחד ביותר או באחד להם קשה האם נשאלו הנוער בני

 בכרמיאל לשיעור דומה זה שיעור לפחות. אחד במקצוע קושי על מדווחים (73%) בנתניה הנוער
 50% אחד, במקצוע מתקשים 37% המתקשים, מבין .60% - ברחובות יותר ונמוך 75%כ- על העומד

 מהבנים 68%כ- ויותר. מקצועות בארבעה מתקשים 13%ו- מקצועות שלושה עד בשניים מתקשים
 (29%) ספרות (,54%) תנ״ך במקצועות הם הקשיים עיקר קשיים. על מדווחים מהבנות 77%וכ-

 לקשיי גבוהה, ברמה הלימודים שחומר לכך אלו קשיים מייחסים הנוער בני (.20%) והיסטוריה
 לפי המתקשים הנוער בני בשיעור הבדלים נמצאו בחו״ל. המקצוע את למדו שלא ולעובדה שפה,

 ,18ו- 17 גילאי בקרב 64%ו- 67%לכ- 14 בגיל נוער בני בקרב 76%מ- יורד זה שיעור כאשר גיל,
 פחות בארץ הנמצאים הנוער בני בקרב 83%מ- בארץ, הוותק עם יורד המתקשים שיעור בהתאמה.
שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים אלו בקרב 63%ל- ועד משנתיים
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 רפובליקות יוצאי בקרב (,81%) קווקז יוצאי נוער בני בקרב נמצא ביותר הגבוה המתקשים שיעור
(.70%) בלשיות( רפובליקות )כולל אירופה יוצאי ובקרב (,74%) אסיאתיות

העברית בשפה קשיים
 שיעור כי עולה 17 מלוח בלימודים. להשתלבות רבה חשיבות כידוע, יש, העברית בשפה לשליטה

 הם כי המדווחים בקרב יותר גבוה וכן הוותק, עם משמעותי באופן יורד העברית בשפה המתקשים
הלימוד. ממקצועות יותר או באחד מתקשים

 להבין <?(,0.00) בבחינות לענות הקושי לבין מבית-הספר שביעות-רצון בין מובהק קשר גם נמצא
 מתקשים 32% רק מבית-הספר המרוצים בין לדוגמה, <?(.0.01) בית שיעורי ולהכין בשיעור מורים
.56% - מרוצים שאינם אלה ובין בבחינות, לענות

)באחוזים( הליסוד במקצועות קש■■□ ■9ול בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קש■■ :17 לוח

 במקצוע מתקשים
לפחות: אחד לימוד* בארץ: הוותק

לא כן

 יותר
 מחמש

שנים

 עד שלוש
 חמש
שנים

 שנתיים
 שלוש עד

שנים
 עד

שנתיים כיסו! המתקשים: אחוז

116 312 73 220 49 87 429 מוחלטים במספרים כיסוז

8 33 9 10 37 76 26 בשיעור מורים להבין
שאלות על ולענות להצביע

10 36 10 15 43 75 29 בשיעור

ר 38 11 18 37 72 30 בית שיעורי להכין

14 44 12 25 49 77 36 ובמבחנים בבחינות לענות

 בלימודים. מתקשה הוא האם יודע" "לא שהוא ענה הנער אחד במקרה *
<?0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 אלה בין בעברית בקשיים משמעותיים הבדלים נמצאו לא הלימודים רמת להערכת הנוגע בכל
 התלמידים שצריך". "כמו שהיא שאמרו אלה לבין מדי", כ״גבוהה הלימודים רמת את שהעריכו
 משאר יותר בעברית כלל בדרך מתקשים מדי", כ״נמוכה בבית-ספר הלימודים רמת את שהעריכו

 התלמידים(. שאר בקרב 35% )לעומת בבחינות מתקשים זו קבוצה בקרב 55% לדוגמה, התלמידים.
אחרות. לימודיות פעולות לגבי גם כך

 יוצאי הם ביותר המתקשים המוצא: רפובליקות לפי גם העברית בשפה בקשיים הבדלים נמצאו
 לעומת השפה בגלל בשיעורים להשתתף מתקשים הקווקז אזור יוצאי בקרב 46% לדוגמה, קווקז.

 בלטיות(. רפובליקות )כולל אירופה יוצאי בקרב בלבד 23%ו- קווקז(, )מלבד אסיה יוצאי בקרב35%
 בית, שיעורי הכנת בשיעור, מורים )הבנת אחרות לימודיות פעולות לגבי גם מצטיירת דומה תמונה
ומבחנים(. בחינות
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רב־משתנ׳ ניתוח ־ בלימודים קשיים
 בבית-הספר, בלימודים בקשיי□ הנוער בני היתקלות על המשפיעים הגורמים את לבחון על-מנת

 הרגרסיה מודל באמצעות והן הלוגיסטית הרגרסיה מודל באמצעות הן רב-משתני, ניתוח נערך
 בארץ, ותק הנער, מין הבאים: המשתנים של השפעתם נבחנה אלו מודלים במסגרת הליניארית.

 )הורה המשפחה מבנה האם, השכלת רמת המשפחה, של הכלכלי מצבה את האם הערכת גיל,
)אירופה/אסיה/קווקז(. המוצא אזור הורים(, שני או אחד

___________בקושי להיתקל ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח

"מקצועות" ומקצועות" "שפה

0(1(181־31:10 6 מקדם 13110 6 מקדם תלויים בלתי משתנים

לבנים( )ביחס מין
1.642* 0.496 1.607** .474 בנות

ויותר( שנים לחמש )ביחס בארץ ותק
2.683* .987 8.548* 2.146 בארץ. שני□ שלוש
1.422 .352 2.027*** .707 שנים לחמש שלוש בין

(18 עד 16ל- )ביחס גיל
1.363 .310 1.266 .236 15-14

מספיקה להכנסה )ביחס כלכלי מצב
כולם( או הצרכים רוב לכיסוי
רוב לכיסוי מספיקה לא הכנסה

1.042 .041 1.086 .083 רק מספיקה או כולם או הצרכים
לחלקם

אקדמית( ללא )ביחס אם השכלת
.901 -.104 .888 -.119 אקדמית השכלה

עם למשפחה )ביחס המשפחה מבנה
הורים( שני

1.042 -.048 1.266 .236 חד-הורית

לאירופה( )ביחס מוצא רפובליקת
1.222 .200 1.522*** .420 אסיה/קווקז

.565 -1.564 (3) קבוע משתנה
4% 16% הנראות יחס

?<0.01 * 
?<0.05 ** 
?<0.1 ***
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 האחד בלימודים; הקשיים נושא את שונה באופן המבטאים תלויים, משתנים שני הוצבו במודלים
 הבית- המטלות עם להתמודד כמספיקה העברית בשפה שליטתו את הנער הערכת על מבוסס
 המקצועות מספר על וכן פריטים(, 4) וכר בית שיעורי הכנת בשיעור, הנאמר הבנת כגון ספריות,

 מ-ס נע המשתנה וטווח רציף כמשתנה כן, אם הוגדר המשתנה מקצועות(. 7 )עד מתקשה הנער בהם
ומקצועות"(. "שפה משתנה )להלן 11 עד

 יותר או באחד מתקשה הוא האם לשאלה הנער תשובת על מבוסס השני התלוי המשתנה
 המשתנים בניית אופן )על "מקצועות" משתנה להלן דיכוטומי. באופן ומוגדר הלימוד ממקצועות

 המשתנים שני של הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי את מרכז לעיל 18 לוח (.205 בע״מ נספח ראה
בלימודים. קושי המבטאים

 בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו (19 )לוח הליניארית הרגרסיה במודל
(.11-0) רציף כמשתנה ומקצועות״ ״שפה למשתנה בהתייחס

ומקצועות" "שפה משתנה - בלימוד■□ קושי על המשפיעים הגורמים לבדיקת הליניארית הרגרסיה ממצאי :19 לוח

8613 6 מקדם המשתנה

לבנים( )ביחס מין
.14** .71 בנות

ומעלה( שני□ לחמש )ביחס בארץ ותק
.43* 2.37 בארץ שנים שלוש עד
.095 .50 שנים לחמש שלרש בין

(18-16ל- )ביחס גיל
.12*** .61 15-14

המספיקה להכנסה )ביחס כלכלי מצב
כולם( או הצרכים רוב לכיסוי
הצרכים רוב לכיסוי מספיקה לא הכנסה

.02 .12 לחלקם רק מספיקה או כולם או

ללא-אקדמית( )ביחס אם השכלת
-.007 -.04 אקדמית

שני ע□ למשפחה )ביחס המשפחה מבנה
הורים(

.03 .19 חד-הורית

לאירופה( )ביחס מוצא רפובליקת
1 **ן .59 אסיה/קווקז

.590 (3) קבוע משתנה

?2=0.196
?<0.01 *
?<0.05 **
?<0.1 *** •
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 מלמד בלימודים, בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבחנו באמצעותו הרב-משתני הניתוח
 מתקשות בנות בליניארית(, והן הלוגיסטית ברגרסיה הן התלויים, המשתנים )בשני עקבי באופן כי

 בני גם כך מהוותיקים. יותר מתקשים בארץ נמוך ותק בעלי נוער ובני בנים, מאשר יותר בלימודים
 לכיסוי מספיקות אינן המשפחה הכנסות כי מדווחות שאמהותיהם נוער בני יותר, צעירים נוער

מאקדמית. נמוכה אמהותיהם שהשכלת נוער בני וכן אסיה/קווקז ממוצא נוער בני המשפחה, צורכי

 מין, בארץ, ותק לגורמים: כי עולה ומקצועות" "שפה המשתנה להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממודל
 בקושי להיתקל ההסתברות על ומובהקת יותר רבה השפעה יש יורד(, )בסדר מוצא ורפובליקת גיל

האחרים. למשתנים מאשר בלימודים

 לחטיבת יסודי מבית-ספר המעבר כי ייתכן מהמבוגרים. יותר מתקשים הצעירים כי הממצא, מפתיע
 קשת כל בלימוד מחויבים הנוער בני הביניים בחטיבת כי ייתכן וכן בעייתי, מעבר הוא הביניים

לנטיותיהם. בהתאם מסלול לבחור יכולים הם העליונה בחטיבה ואילו המקצועות

 כי ייתכן בלבד. וותק מין המשתנים של השפעתם בולטת "מקצועות" משתנה לבדיקת במודל
 של שונה מהגדרה נובע המודלים בין ההשפעה בעוצמת וכן המשתנים השפעת בסדר ההבדל

 היחס בערכי הוותק קבוצות בין גדול הבדל יש ומקצועות" "שפה במשתנה כי לציין חשוב המשתנים.
 לחמש שלוש בין השוהים לבין (,8.54) שנים שלוש עד בארץ השוהים נוער בני בין (04(18 ■!3110) הצולב

 (,04481340) הצולב היחס של הגבוה הערך אף על בו, ״מקצועות״, למשתנה בניגוד וזאת (2.02) שנים
 חמש עד (2.68) בארץ שנים שלוש עד ומקצועות״: ״שפה במשתנה כפער גבוה אינו ערכיו בין הפער
 התלויים המשתנים שני על הוותק של ההשפעה במידת ההבדלים את להסביר ניתן (.1.42) שנים

 השפעה תהיה שלוותק צפוי בשפה קשיים הכולל במשתנה המשתנים. בהגדרת בהבדלים
לוותק. בשפה שליטה בין הקיים הקשר בשל וזאת משמעותית,

 כאמור, עולה, בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו בו הרב-משתני מהניתוח
 נוער בני לבנים, בהשוואה הבנות מאחרות: יותר מתקשות מסוימות קבוצות עקבי באופן כי

 אולם, וכר. כלכליים קשיים ללא למשפחות בנים לעומת כלכליים קשיים על המדווחות ממשפחות
 בקושי הן אף נתקלות אינן המשלימות שהקבוצות מכך, להסיק אין ,20 מלוח שעולה כפי

 גם אולם "מקצועות" המשתנה פי על בלימודים מתקשות (77%) הבנות רוב לדוגמה, בלימודים.
 שיעור ומקצועות" "שפה משתנה פי על ועוד, זאת מתקשים. (68%) מהבנים משני-שלישים למעלה

 (,36%) ההוצאות לכיסוי מספיקות אינן ההכנסות בהן ממשפחות נוער בני בקרב גבוה המתקשים
 הרגרסיה שממצאי למרות כלומר, (.26%) המשלימה הקבוצה בקרב גם מבוטל אינו השיעור אולם

 של מסוימים במאפיינים או מסוימות, בקבוצות מרוכז הקושי על-פיה מצב תמונת ליצור עשויים
 של מבוטל לא שיעור קיים המשלימות הקבוצות בקרב שגם לב לשים יש וכר, גיל ותק, כגון הנער,

רבות. משנה קבוצות בקרב למדי נפוצה תופעה כן, אם מהווה, בלימודים הקושי בקושי. היתקלות
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)באחוזים( בלימודים מתקשים של נבחרים מאפיינים :20 לוח

מקצועות ומקצועות שפה

מין
68** 28*** בנים

77 35 בנות

ותק
82* 56* שנים שלוש עד

70 21 שנים חמש עד שלוש
63 12 ומעלה שנים חמש

גיל
75 32 15-14

70 30 18-16

המשפחה הכנסות
70 26** כולם או הצרכים לרוב מספיקות
75 36 או הצרכים לרוב מספיקות אינן

לחלקם רק מספיקות

אם השכלת
75 35** נמוכה
70 26 גבוהה

משפתה מבנה
75 42* אחד הורה
72 28 הורים שני

מוצא רפובליקת
25* אירופאית

78*** 43* אסיאתית

?<0.01 *
?<0.05 **
?<0.1 ***

הבגרות בחינות
 במסלול לומדים 96%כ- לומדים. הם בו המסלול לגבי נשאלו ומעלה י׳ בכיתות הלומדים נוער בני

 יגשו להערכתם כי דיווחו (80%) הגדול הרוב כלשהי. בגרות לבחינת ניגשו כבר מהם 46%ו- לבגרות
 למעלה יודעים. אינם עדיין (9%) ומיעוט לחלקן, רק יגשו כי דיווחו 11% הבגרות, בחינות לכל

 חוששים 52% הבגרות, בחינות כל את יעברו לא שמא כלל חוששים אינם (37%) הנוער מבני משליש
 כל של המעבר סיכויי לגבי חוששים הנוער מבני 11%ו- מהבחינות, חלק של המעבר סיכויי לגבי

 מבוגרים נוער בני בהתאמה. ,7% לעומת 14% מהבנים, יותר חוששות הבנות מהם, הבגרות. בחינות
 ואילו ,16ה- מבני 63% ,15ה- מבני 70%כ- לצעירים: בהשוואה הבגרות מבחינות פחות חוששים יותר
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 בבחינות התנסו כבר יותר המבוגרים הנוער בני כי נראה .18-17ה~ מבני (59%) יותר נמוך שיעור
 הנמצאים הנוער מבני 30% רק לדוגמה, בוותק. העלייה עם יורד החשש כמו-כן, יורד. וחששם בגרות
 בארץ השוהים בקרב 43% לעומת הבגרות, מבחינות כלל חוששים אינם כי דיווחו שנתיים עד בארץ

שנים. מחמש למעלה

מבית-הספר היעדרויות 4.5
 להופיע עשויות ההיעדרויות שכן לנשירה, לסיכון ראשון סממן להוות עשויות מבית-הספר היעדרויות

לבית-הספר. הסתגלות ואי קושי של ראשון כביטוי

 בני תשובות סמך על נבדקה ספציפיים, ומשיעורים מלאים מימים מבית-הספר, ההיעדרויות תופעת
 פעמים כמה בערך האחרון, "בחודש השאלה: על עצמי, למילוי בשאלון ואמהותיהם הנוער

 הופנתה השאלה מחלה?" או חופשה בגלל ולא שלמים ימים במשך מבית-הספר הנער נעדרת/נעדר
הריאיון. בעת כלשהי במסגרת שלמד מי לכל

 לעומת זאת מחלה, בגלל שלא האחרון בחודש אחד יום לפחות נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 44%כ-
 הנוער בני לתשובות האמהות תשובות בין 21 מלוח העולה הפער כך. הסבורות מהאמהות 23%

 בידיעת או דעת על אינן הנוער בני מהיעדרויות שחלק כך על מעיד ההיעדרויות לתכיפות בנוגע
 האחרון בחודש ויותר פעמים ארבע מלימודים נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 16% לדוגמה, הוריהם.

זו. בתכיפות נעדרו הנוער מבני 5% רק האמהות דיווחי לפי כאשר חופשה, או מחלה בגלל שלא

 למעלה מחלה בגלל שלא מבית-הספר נעדרים הם כי שדיווחו (86%) הנוער בני של הגדול הרוב
 נתקל הנער בהם הקשיים אם ברור לא בלימודים. מתקשים הם כי דיווחו בחודש, פעמים משלוש
 מגבירות לפחות או לקשיים, מביאות התכופות שההיעדרויות או תכופות, להיעדר אותו מניעים
נכונים. הדברים ששני וייתכן אותם.

לפי הנוער, ובני האמהות דיווח ע־פ מחלה(, או חופשה בגלל )שלא  מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :21 לוח
)באחוזים( מין

נוער בני אמהות

אמהות אמהות
בנות בנים סה״כ הבנות הבנים סה״כ
204 213 417 191 199 390 מוחלטים במספרים סה־כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה־כ

53 59 56 75 78 77 פעם אף נעדרו לא
31 25 28 19 17 ,18 בחודש פעמים שלוש עד
10 11 11 4 5 4 בחודש פעמים 8-4 בין
6 5 5 2 - 1 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות )כולל כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.
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ספציפיים משיעורים היעדרויות
 לא אולם לבית-הספר הגיעו בה□ מקרים היו כי דיווחו הלומדים הנוער בני (44%) למחצית קרוב

מכלל אחוזים ושניים עשרים כך. דיווחו אשר מהאמהות בלבד 23% לעומת מסוים, בשיעור נכחו *
דיווחי לפי כאשר בחודש, פעמי□ משלוש למעלה ספציפיים משיעורים נעדרו בנתניה הנוער בני 1
כי ציינו מהאמהות אחוזי□ ושבעה שבעים כזו. בתדירות נעדרו הנוער בני מכלל 7% רק האמהות ;
מעיד זה ממצא הנוער. בני בקרב 56% לעומת האחרון, בחודש ספציפי שיעור מאף נעדרו לא ילדיהן .

 לוח )ראה משיעורים נעדרים אולם לבית-הספר מגיעים שילדיהם לכך מודעי□ אינם שההורים כך על
22.)

)באחוזים( תנוער ובני האמהות ,דיווח לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :22 לוח

הנוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ בנות בנים סה״כ

204 212 416 190 201 391 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

57 56 56 77 78 77 פעם אף נעדרו לא
23 21 22 15 16 16 בחודש פעמים שלוש עד
14 15 15 4 5 4 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
6 8 ר 4 1 3 ויותר בחודש פעמים תשע

.21 ללוח הערה ראה *

 בין וכמו-כן וותק, מין לפי ומהשיעורים, מבית-הספר ההיעדרויות בנושא הבדלים נמצאו לא
 להיעדרויות ברורה נטייה קיימת אבל, בפנימייה. גרים שאינם אלה לבין בפנימייה שגרים תלמידים

(.24ו- 23 )לוחות הנער בגיל העלייה ע□ ספציפיים( משיעורים וגם שלמים לימים )ג□ יותר תכופות

)באחוזים( גיל לפי שלמים, לימים מבית־הספר ההיעדרויות תכיפות :23 לוח

18 17 16 15 14 הנער גיל

31 75 107 125 79 מוחלטים במספרי□ סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

32 44 54 63 68 פעם אף נעדרו לא
36 36 26 24 27 בחודש ימי□ שלושה עד
19 12 13 9 5 בחודש ימי□ לשמונה ארבעה בין
13 8 7 4 - ויותר בחודש ימי□ תשעה

<?0.05 ברמת מובהקים ההבדלים
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□(,)באחוז גיל לפי ספציפיים, משיעורים ההיעדרויות תכיפות :24 ח1ל

18 17 16 15 14 הנער גיל

31 76 106 124 79 מוחלטים במספרים סה״ב
100 100 100 100 100 הלומדים הנוער בני סה״ב

26 50 52 58 78 פעם אף נעדרו לא
35 24 21 22 17 בחודש פעמים שלוש עד
32 17 15 15 4 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
7 9 12 5 1 ויותר בחודש פעמים תשע

<?0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 רפובליקת לפי שלמים, לימים מבית-ספר ההיעדרויות בתכיפות משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 רפובליקות יוצאי בקרב נמצאה ספציפיים משיעורים היעדרויות של יותר גבוהה תכיפות המוצא.

 16% לעומת בחודש ויותר שיעורים מארבעה נעדרו מהם (24%) כרבע הבלטיות(: )כולל אירופאיות

לקווקז(. )פרט אסיה יוצאי 14%ו- קווקז יוצאי בקרב

 בכרמיאל הנוער מבני 66% 42וברחובות. בכרמיאל שנמצאו מהנתונים מצטיירת שונה תמונה
 בנתניה הנוער מבני 56% לעומת מלימודים, אחת פעם אפילו נעדרו לא האחרון בחודש כי דיווחו

ברחובות. 41%ו-

(.66) הנערים במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 43

וציוד ספרים לימוד: בחומרי מחסור 4.6
 ציוד ברכישת בקשיים להיתקל הנוער בני עלולים מהמשפחות, חלק של הכלכליים הקשיים נוכח

 ציוד או ספרי□ להם חסרים לא כי דיווחו (85%) הנוער בני של המכריע הרוב אולם, ללימודים.
 להם חסרים כי דיווחו 40 ציוד, להם חסר כי שענו הנוער בני 66 מבין בכסף. מחסור בגלל לימודי

 חסר כי דיווחו 21ו- אנציקלופדיה, או מילון כגון עזר, ספרי להם חסרים כי דיווחו 21 לימוד, ספרי
43ומחשב. קלמר תיק, כגון ציוד, להם

בבית-הספר עולים נוער לבני הסיוע 4.7
 עם פגישות באמצעות והכוונה ייעוץ האחד, מישורים: בשני נבדק בית-הספר במסגרת הניתן הסיוע

 לדוגמה, הכוללת, הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה והשני, בית-הספר; בסגל שוני□ גורמים
ועוד. הרוסית בשפה הלימוד חומר קבלת הנוער, בני מתקשים בהם במקצועות עזר שיעורי

 האחרון"; ל״חודש רק ברחובות ואילו האחרונים" ב״חודשים להיעדרויות מתייחסת בכרמיאל השאלה 42
 בשאלון וברחובות פנים־אל-פנים שאלון באמצעות זו שאלה נשאלה בכרמיאל שונה: מיקומה וכן

עצמי". ל״מילוי



 לטפל שמטרתו מיוחד תפקיד בעל בבית-ספרם יש כי ציינו הלומדים הנוער מבני (44%) כמחצית
 בעל קיים אם יודעים אינם 27%ו- כזה, תפקיד בעל אין כי ציינו (29%) כשליש העולים, בתלמידים

כזה. תפקיד

והכוונה "עוץ

 בית בצוות שונים גורמים עם השתתפו הם שבהן האישיות השיחות נושאי על נשאלו הנוער בני
נושא. בכל השיחות תדירות על וכן הספר

)באחוזים(* ותדירותה השיחה נושא לסי ו,9בבית-הס שונים גורסים עם אישיות לשיחות נ״ת9 :25 לוח

 הפעמים מספר
השנה במהלך ששוחחו *בעיקר שוחחו מי עם

 ששוחחו הנוער בני סה״כ
 בבית- כלשהו גור□ עם

בנושא הספר

 ארבע
 פעמים

ויותר
 שלוש עד

פעמים
 מורה
אחר יועץ מנהל מחנך באחורם

 במספרים
מוחלטים

29 71 30 27 4 64 25 107 העברית בשפה קושי

בלימודיס/בחירת מצב
25 75 21 33 ר 63 30 128 מגמה מסלול/העברת

9 91 25 14 17 64 8 36 חדשים לעולים יחס

19 81 - 39 7 64 סו 44 אישיות בעיות

40 60 23 8 21 70 12 53 משמעת בעיות

17 83 ר 19 5 77 10 43 המורים יחס

ללמוד אפשרות
12 88 24 35 18 41 4 17 אחרת במסגרת

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים לכן פנו אליו אחד מאדם יותר לציין היה ניתן *

 הלימודי, )מצבם הלימודי הנושא הוא בית-הספר צוות עם הנוער בני שוחחו עליו הנפוץ הנושא
 נושאים זה. בעניין שוחחו הנוער בני מכלל 30% אחרת(: לכתה העברה או מגמה, או מסלול בחירת
 בעיות (,25%) העברית בשפה קשיים היו בית-הספר צוות עם הנוער בני שוחחו שעליהם נוספים

(.10%) אישיות ובעיות (10%) המורים יחס (,12%) משמעת

 כלשהן, בעיות התעוררו כאשר בית-הספר של יועץ/פסיכולוג או המחנך עם בעיקר שוחחו הנוער בני
 בכרמיאל גם הלימודים. שנת במהלך פעמים שלוש על הפניות תדירות עלתה לא המקרים וברוב

 לימודי, )מצב הלימודים הוא הנוער בני שוחחו עליו ביותר הנפוץ הנושא (57%) וברחובות (82%)
וכו׳(. מסלול בחירת

 ייעוץ לקבל על-מנת בית-הספר מסגל מישהו עם שוחחו (57%) הלומדים הנוער בני ממחצית יותר
 של ותק בעלי תלמידים בקרב 72%מ- בארץ, הוותק עם יורד זו מעין לשיחה הפונים אחוז והכוונה.

167



 שנים חמש אחר גם אולם, ויותר. שנים חמש של ותק בעלי בקרב 51%ל־ ועד בארץ שנתיים עד
והכוונה. בייעוץ העולים מהתלמידים כמחצית נעזרים בארץ,

 54%מ- בארץ, הוותק עם ניכרת בצורה יורד העברית בשפה קשייהם בשל לייעוץ הפונים אחוז כצפוי,
 לציין חשוב אולם, ויותר. שנים חמש של ותק בעלי בקרב 14%ל- שנתיים עד של ותק בעלי בקרב
 אישיות בעיות חברתי, מצב בלימודים, מצב כגון אחרים, לנושאים ביחס כזו מגמה קיימת שלא
המורים. ויחס

 בקרב מאשר בלימודים המתקשים בקרב הפונים אחוז יותר גבוה שנבדקו, הנושאים בכל
 מצבם בנושא לייעוץ פנו המתקשים מבין 33% לדוגמה, מתקשים. שאינם שדיווחו התלמידים
מתקשים. שאינם מהתלמידים 22% לעומת בלימודים

 הכללית שביעות-הרצון לבין ייעוץ שקיבלו התלמידים שיעור בין קשר נמצא מסוימים בנושאים
 מרוצים. שאינם התלמידים בקרב כלל בדרך יותר גבוה הייעוץ מקבלי אחוז כאשר מבית-הספר,

מהמרוצים. 10% לעומת משמעת, לבעיות בקשר שיחה קיימו מהלא-מרוצים 23% לדוגמה,

 לדבר רוצים ושהיו להם שמפריעים נושאים או קשיים ישנם אם נשאלו הלומדים הנוער בני כל
 עליהם הנושאים בחיוב. ענו מהנערים 20%כ- כן; עשו טרם אך בית-הספר מצוות מישהו עם עליהם
 בשפה קשיים (,21 )% מסוים מורה מצד לתלמיד יחס (,43 )% בלימודים המצב הם לשוחח היו רוצים

(.13%) ותיקים תלמידים מצד חדשים לעולים והיחס (,17%)

 "שזה מפני הראשונה אלה: בנושאים כה עד שוחחו שלא לכך עיקריות סיבות שלוש ציינו הנוער בני
 "לא והשלישית (;32%) לחכות״ ״החלטתי או זמן״ לי היה ש״לא מפני השנייה (,35%) יעזור״ לא

לסיוע. פנייה המונעים העיקריים כגורמים אלו סיבות צוינו ברחובות גם (.31%) התביישו או העיזו"

והכוונה ייעוץ - בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון

 "מרוצים או (49%) ״מרוצים״ היו כי דיווחו בית-הספר צוות עם ששוחחו הנוער מבני (55%) כמחצית
 ציינו 23%כי בית-הספר, צוות עם השיחות במהלך להם שניתנו וההכוונה מהייעוץ (6%) מאוד״
 ציינו הנוער מבני 13%כ- ואילו כלל", מרוצים היו ש״לא ציינו 9%כ- מרוצים", כל-כך היו ש״לא

הכוונה. או ייעוץ כל אלה בשיחות קיבלו לא ולמעשה אפקטיביות, היו לא שהשיחות

הלימוד במקצועזת קונקרטית עזרה

 השונים. הלימוד במקצועות המתקשים עולים לתלמידים הניתנים העזרה סוגי על נשאלו הנוער בני
 כי דיווחו הנוער מבני 64%כ- בקבוצות: עזר שיעורי באמצעות היא עזרה למתן ביותר הנפוצה הדרך

 שבבית-ספרם שדיווחו הנוער מבני 49%ו- כאלה, שיעורים מתקיימים לומדים הם בו בבית-הספר
 ציינו הנוער מבני אחוזים ושלושה ארבעים בפועל. בהם משתתפים גם כאלה שיעורים מתקיימים

 עזר שיעורי מקבלים שהם ציינו הנוער מבני 39%ו- ביחידות, עזר שיעורי מתקיימים בבית-ספרם כי
זה. מסוג

ז
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 הוותק עם יורד זה אחוז בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים הלומדים הנוער מבני (54%) כמחצית
 בארץ הנמצאים אלה בקרב 29%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים נוער בני בקרב 83%מ- בארץ

 לימוד במקצוע מתקשים עזרה שמקבלים הנוער מבני אחוזים ושבעה שבעים שנים. מחמש למעלה
 מבני ניכר אחוז יש כלומר, מתקשים. גם עזרה מקבלים שאינם מאלה 67% אולם לפחות, אחד

 38%כ- קושי: על דיווחיהם על בהסתמך לכך זקוקים ומאידך, סיוע, מקבלים אינם שמחד, הנוער,

 מקצועות בארבעה המתקשים מבין 29%ו- מקצועות בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים
בלימודים. כלשהי קונקרטית עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר,

)באחוזים( זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור תנועו לבני בביוז-תספו הניתנים עזרה סוג׳ :26 לוח

 המקבלים נוער בני
 כלל מתוך זו עזרה

הנערים אוכלוסיית

 הנוער בני מתוכם,
 זו עזרה המקבלים

בבית-ספרם

 שדיווחו נוער בני
 העזרה סוג כי

בבית-ספרם קיים העזרה סוג

17 39 43 ביחידות עזר שיעורי
33 49 64 בקבוצות עזר שיעורי
11 43 22 ברוסית לימודים חומר לקבל אפשרות
6 46 11 ברוסית המקצוע את ללמוד אפשרות

לתלמידים ותיקים תלמידים של עזרה
23 53 43 עולים

 מקבלים שאינם אלה ובקרב עזרה המקבלים נוער בני בקרב דומה מבית-הספר שביעות-הרצון
 והנמוך (,53%) י״א כיתות תלמידי בקרב קיים כלשהי עזרה מקבלי של ביותר גבוה האחוז עזרה.
(.45%) ט׳ כיתות תלמידי בקרב - ביותר

 כי דיווחו מתוכם 38%כ- מבית-הספר: בלימודים עזרה מקבלים אינם הנוער מבני (46%) כמחצית
 מעוניינים היו (59%) עזרה שמקבלים הנוער בני ממחצית למעלה כזו. עזרה לקבל מעוניינים היו

בעיניהם. המועדפת העזרה לסוג נשאלו לעזרה, זקוקים הם כי שדיווחו תלמידים נוספת. עזרה לקבל

)באחוזים( הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-יד■ המועדפת הדרן :27 לוח

*המעוניינים אחוז הסיוע קבלת דרך

28 בקבוצות עזר שיעורי
73 ביחידות עזר שיעורי
18 ברוסית כתוב לימודים חומר

8 הרוסית בשפה המקצוע לימודי
3 אחר תלמיד בעזרת לימוד
2 **אחר

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן סיוע, לקבלת אחת מדרך יותר לציין היה ניתן *
בכיתה". המורה של יותר ומפורט טוב "הסבר וכן שהיא", סוג מכל "עזרה כלולה ב״אחר" **
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 כזו, לעזרה זקוקים שהיו ציינו אולם הלימוד, במקצועות קונקרטית עזרה לקבל פנו שלא הנוער בני
 שהמורים תחושה (,42%) עזרה בקשת מפני בושה היו הרווחות הסיבות כן. עשו לא מדוע נשאלו
 ותחושה (,13%) יעזור״( לא דבר )״שום הגרוע הלימודים ממצב ייאוש (,19%) לעזור רוצים אינם

(.9%) זמן אין שלמורים

הלימזד במקצועות הקונקרטית מהעזרה שביעות-רצון
 מאוד" "מרוצים 9%) בבית-הספר להם הניתנת מהעזרה שביעות-רצון הביעו (66%) הנוער בני רוב

 בני (55%) כמחצית כלל". מרוצים ״אינם נוספים 4%ו- מרוצים״, כל-כך ״לא 30% ״מרוצים״(, 57%ו-
 יותר או באחד להם קשה כי דיווחו (96%) הגדול ורובם ,17-16 גילאי הם מרוצים שאינם הנוער

לומדים. הם אותם מהמקצועות

 מהעזרה (50%) מאוד״ ״מרוצות או (2%) ״מרוצות״ הן כי דיווחו (52%) האמהות ממחצית למעלה
 11%וכ- מרוצות", כל-כך "לא (37%) כשליש לבנן; נותן שבית-הספר בלימודים הקונקרטית

כלל". מרוצות "אינן מהאמהות

 לעומת לבנן, מעניק שבית-הספר מהעזרה יותר מרוצות בלימודים מתקשים אינם שילדיהן אמהות
 יותר ותיקים שילדיהן אמהות כמו-כן, בהתאמה(. 47% לעומת 65%) מתקשים לילדים אמהות

 48% לעומת 69%) שנתיים עד בארץ הנמצאים לילדים אמהות לעומת מהסיוע יותר מרוצות בארץ

בהתאמה(.

מבית־הספר הכשירה תופעת 4.8
 בתוך מיוחדת סיכון קבוצת מהווים לשעבר מברית-המועצות עולים נוער שבני לכך העדויות מתרבות

 מלימודים. הנשירה לתופעת בהתייחס ובעיקר לשעבר, מברית-המועצות העולים אוכלוסיית כלל
 הנשירה, תופעת ממדי ובחינת שלמה אוכלוסייה על מידע איסוף אפשר בנתניה שנערך המיפקד
זה. בתהליך סיכון שלבי וזיהוי הנושרים, פרופיל שרטוט

 לימודיו את סיים שלא 17-14 הגילים בטווח לנער מתייחסת זה במחקר ״נושר״ המושג הגדרת
 הלומד לנער או כלשהי; לימודים במסגרת לומד ואינו בארץ, או לשעבר בברית-המועצות התיכוניים

 משרד בחסות במסגרות כלל, בדרך מדובר, החינוך. משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת
 בנתונים משתקפת זו הגדרה בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות והרווחה, העבודה

 ועמיתיו )שפרינצק זה בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי המתפרסמים הסטטיסטיים
1995.)

 בקרב ובנפרד שנתון לכל הנשירה שיעורי בנפרד נבחנו הנשירה תופעת של יותר מדויקת לבחינה
ובנות. בנים
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 בקרב הנשירה משיעורי גבוהים בנתניה, העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה, 28 מלוח
 :17 גיל בקבוצת במיוחד וגבוהים (,4.1% לעומת 14%) היהודי במגזר הישראלית האוכלוסייה כלל
 2%כ- רק ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח שבבתי-ספר מלימודים נשרו זה בגיל הנוער מבני 20%

 הבנים בקרב הנשירה כלל. לומדים אינם 18%ו- החינוך, משרד בפיקוח שאינם בבתי-ספר לומדים
 מהבנות 10%ו- 7% לעומת נשרו, 17 בני מהבנים 31%ו- 16 בגיל מהבנים 23% - במיוחד בולטת
אלו. בגילים

('□)באחוזי ומין גיל לפי הנוער, בני בקוב ונשירה למידה מאפייני :28 לוח

 בבית- לומדים
 שבפיקוח ספר

 החינוך משרד
 כלל בקרב

 האוכלוסייה
 היהודית
בישראל

 לא
 לומדים

כלל

 לומדים
 בבתי-ספר

 בפיקוח שאינם
החינוך משרד

 לומדים
 בבתי-ספר
 שבפיקוח

החינוך משרד

סה״כ

באחוזים
 במספרים
מוחלטים

95.9* 8 6 86 100 434 17-14 סה־כ

99.83 - 11 89 100 79 14

97.83 ר 5 88 100 137 15
94.33 ר 8 85 100 120 16

88.53 18 2 80 100 98 17

בנים

92.62 13 8 79 100 231 17-14 סוז־כ

19 81 100 47 14
10 4 86 100 73 15
13 10 77 100 62 16

29 2 69 100 49 17

בבות

99.62 3 4 93 100 203 17-14 סולב

- 100 100 32 14
3 6 91 100 64 15
2 5 93 100 58 16
8 2 90 100 49 17

.18 בגיל נוער בני כוללים אינם הנשירה בנושא הנתונים 1
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 2
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים 1996 סטטיסטי, שנתון בישראל, ילדים 3

 על העומדים יותר, נמוכים 17-14 גילאי בטווח מלימודים נשירה שיעורי נמצאו וברחובות בכרמיאל
 בקרב וברחובות ,35% - 17 בגיל בנים בקרב הנשירה שיעור בולט בכרמיאל בהתאמה. 10%ו- 8%

 עולה לשעבר מברית-המועצות עולים בקרב בשדרות 1994ב- שנערך ממיפקד .22% - 16 בגיל בנים
 במיוחד בולטים בכרמיאל וכמו זה, ביישוב בהרבה גבוהים כלשהם מלימודים הנשירה שיעורי כי
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 אולם, כלשהי. במסגרת לומדים אינם בשדרות העולים הנוער מבני 47%כ- :17 בגיל נוער בני בקרב
 בקרב 12% ,14ה- בני בקרב 7% על ועומדת הנשירה תופעת בולטת יותר הנמוכים הגילאים בקרב גם

 להיות עשויים אלה, גבוהים נשירה שיעורי (.1995 ונועם )ליטוויק 16ה- בני בקרב 17%ו- 15ה- +בני
 עולי שדרות מתושבי יחסית גבוה ששיעור לכך ובעיקר בשדרות, העולים אוכלוסיית להרכב קשורים

הקווקז. ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי הם לשעבר ברית-המועצות

 למדו, בו בבית-הספר ביותר הגבוהה הכיתה סיום לאחר נשרו כי ציינו (50%) מהנושרים מחצית
 נשרו כי ציינו אחוזים שמונה-עשר תיכוניים. ללימודים המשך ללא הביניים חטיבת סיום כלומר,

 שבית ציינו 6%ו- לעבוד, הצורך את ציינו 16% מבית-הספר, ואי-שביעות-רצון בלימודים קשיים בשל
 למסגרת לעבור רצון (,4%) חברתי קושי היו שצוינו נוספות סיבות לימודיהם. את הפסיק -הספר

44(.2%) דירה ומעבר (,2%) העבודה( משרד של למסגרות במעבר )מדובר אחרת לימודים

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 44

(.10) הנערים במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 45

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 46
כלל. לומדים

 בברית-המועצות התיכוניים לימודיהם את סיימו שלא למרות בארץ כלל למדו לא נוער בני עשרה
 בית- עדיין מצאו לא שלושה לעבוד, הצורך בשל בארץ כלל למדו שלא טענו מתוכם שישה לשעבר.

 הסכים לא בית-ספר שאף ציינו נוספים ושלושה ללמוד מעוניינים אינם שניים מתאים, ספר
45לקבלם.

 זו אוכלוסייה בקרב הנשירה שתופעת לצפות היה ניתן בנתניה, הנוער בני הורי השכלת רמת לאור
 הנתונים נושרים. הם במספר( 63) הנוער מבני 14%כ- כזכור, אולם, למינימום. עד תצטמצם
 האחוז העולים: הנוער בני מבין ספציפית קבוצה בקרב מאוד מרוכזת שהתופעה כך על מצביעים

 גיל בשכבת הבנים מכלל 31%ל- ומגיע 17 בגיל בנים בקרב נמצא בנתניה נושרים של ביותר הגבוה
זו.

 נעדרו הנוער מבני 28% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 17-16 הגילים טווח בקרב מלימודים. 46נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות

.37%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור

□הנושר• פרופיל
 יותר רב סיכוי על לרמז העשויים מאפיינים ולזהות הנשירה, תופעת את יותר טוב להבין על-מנת
 בין התקופה משך בארץ, ותק גיל, משתנים: למספר בהתייחס הנושרים מאפייני על עמדנו לנשור,־
 המוצא ורפובליקת נשר, שלאחריה הנושר למד בה האחרונה הכיתה הנשירה, לבין לארץ העלייה

(.29 )לוח
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(1יי<1=36) כלל לומדים שאינם נוער בני א.

מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :29 לוח

 רפובליקת
מוצא

 אחרונה כיתה
למדו בה

 בין חודשים מס׳
לנשירה עלייה

 תאריך
נשירה

 תאריך
העלייה

 בעת גיל
הריאיון

 בעת גיל
הנשירה

ליטא ט׳ 37 6.93 06.90 16 14
אוקראינה ט׳ 4 10.94 06.94 15 14
אוקראינה ט 30 6.93 12.90 16 14

לטביה ־ בארץ למד לא 11.94 15 14*
רוסיה-קווקז ט׳ - - 01.89 15 15

אוקראינה ט׳ - - 06.90 17 15
אסטוניה - בארץ למד לא 08.94 16 15*

אוזבקיסטן - בארץ למד לא 08.95 15 15*

בילורוסיה ח׳ 9 1.95 04.94 16 15

אוקראינה ט׳ 3 12.94 09.94 16 15
אוזבקיסטן ט׳ ־ - 09.90 16 15

אוזבקיסטן ט׳ - - 09.90 15 15
רוסיה ח׳ 60 10.94 11.89 15 15

אזרביג׳אן ר׳ 39 6.93 09.90 17 15
מולדביה ח׳ 4 11.95 07.95 15 15

רוסיה-קווקז ט' 60 6.95 07.90 15 15
גרוזיה ט׳ 18 3.95 09.93 15 15

קירגיזיה ט׳ - - 02.91 17 15
קווקז7רוסיה ח׳ 57 5.94 09.89 16 15

רוסיה-קווקז ט׳ 47 7.93 09.89 17 15

גרוזיה ט׳ 5 2.95 09.94 17 16
אזרביג׳אן - בארץ למד לא 12.94 16 16*

מולדביה - בארץ למד לא 11.93 17 16*
אוקראינה - בארץ למד לא 07.94 17 16*

רוסיה - בארץ למד לא 02.95 17 16*
גרוזיה י׳ 10 6.94 08.93 17 16

מולדביה י״א 23 6.94 07.92 17 16
רוסיה-קווקז י׳ 56 6.95 11.90 16 16

רוסיה - בארץ למד לא 01.95 17 16*
אזרביג׳אן - בארץ למד לא 12.93 17 16*

רוסיה-קווקז - בארץ למד לא 02.95 17 17*
רוסיה-קווקז ז׳ 11 11.95 12.94 17 17
אוזבקיסטן י׳ 15 10.95 07.94 17 17
אוקראינה י״א 65 7.95 03.90 17 17

רוסיה-קווקז ר׳ 14 6.95 04.94 17 17
רוסיה-קווקז ט׳ 19 10.95 03.94 17 17

הנשירה. לגיל במקום העלייה בעת לגיל הלוח מתייחס בארץ למדו לא שבכלל נוער לבני *

173



)המשך( :29 לוח

ז(\1=27) אלטרנטיביות לימודים במסגרות שלומדי□ □ער בני ב.
 רפובליקת

מוצא
 *אחרונה כיתה

למדו בה
 בין חודשים מס׳

לנשירה עלייה
 תאריך
נשירה

 תאריך
העלייה

 בעת גיל
הריאיון

 בעת גיל
הנשירה

אוקראינה אלטרנטיבית במסגרת רק למד 9.90 15 10
גרוזיה אלטרנטיבית במסגרת רק למד 6.92 15 12

רוסיה-קווקז ח׳ 5.94 14 14
רוסיה-קווקז ח 6.92 14 14

אזרביג׳אן ח׳ 11.93 14 14
אוקראינה ח' 12.90 14 14
אזרביג׳אן ח׳ 10.89 14 14
אוקראינה ח׳ 9.89 14 14
אזרביג׳אן י׳ 9 08.92 11.91 17 14
אזרביג׳אן ח׳ 1.90 14 14
אוקראינה ח' 7.91 14 14

רוסיה-קווקז ט׳ 11.91 16 15
רוסיה-קווקז ט׳ 11.92 15 15

אוקראינה ט׳ 10.90 15 15
מולדביה ט׳ 4.91 15 15

אוקראינה ט׳ 6.90 16 15
תג׳יקיסטן ט׳ 9.90 16 15

מולדביה ט' 2.91 16 15
אזרביג׳אן ט׳ 9.93 15 15

אוזבקיסטן ט׳ 9.92 15 15
מולדביה ט' 10.90 16 15

אוזבקיסטן ט׳ 44 06.94 11.90 16 15
אוקראינה ט׳ 14 06.94 9.93 16 15
אוקראינה ט׳ - - 6.91 16 15
אוקראינה ט׳ - - 9.90 17 15

רוסיה-קווקז ט׳ 48 09.95 10.91 16 16

והתרבות החינוך משרד שבפיקוח לימודים במסגרת *

 זו, כיתה של בסיומה נשרו נושרים 29 ט׳; כיתה אחרי במיוחד בולטת הנשירה כי עולה 29 מלוח
 החל - העלייה למועד ביחס הנשירה בעיתוי רבה שונות קיימת ח'. כיתה אחרי נשרו נוער בני 12ו-

 זו מגמה ברור. דפוס זה בנושא אין כלומר, ויותר, שנים חמש ועד העלייה לאחר חודשים משלושה
וברחובות. בכרמיאל גם נמצאה
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□,הנושר של רקע מאפייני
 נבדקו לנשירה יותר גבוה סיכון או פגיעות על המרמזים הגורמים את ולהבין לנסות על-מנת
 מאלו אלו שונים אינם והנושרים הלומדים הנוער בני כי נמצא הנושרים. של שונים רקע מאפייני
 הלומדים בין הבדלים נמצאו זאת, לעומת חד-הוריות. במשפחות הגדלים הנוער בני אחוז מבחינת

 ומצבם ההורים של התעסוקתי מצבם ההורים, השכלת מוצא, רפובליקת מבחינת והנושרים
הכלכלי.

 בעלי הם הלומדים הנוער בני מאבות 55%ו- מאמהות 52% כי נמצא ההורים להשכלת ביחס
 הלומדים הורי כלומר, הנושרים. הנוער בני מאבות 25%ו־ מהאמהות 26% לעומת אקדמית, השכלה

 הורי מהשכלת יותר נמוכה הנושרים הורי שהשכלת העובדה אף שעל לציין חשוב יותר. משכילים
 מהווה ילדיהם ונשירת תיכון, בבית-ספר לימודים סיימו לא אלה מהורים 10% רק הלומדים,

מטה. כלפי ניידות בשבילם

 שיעור הנוער. בני אמהות של התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו ההורים תעסוקת שיעורי בבדיקת
 (72% לעומת 81%) מועסקות הנושרים אמהות לעומת הלומדים הנוער בני מאמהות יותר גבוה .

 שונים כמו-כן, .90% על העומדים הנוער, בני אבות של התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו לא אולם,
 הנוער בני מאמהות 31%ש- בזמן והנושרים: הלומדים הורי מועסקים בהם משלחי-היד סוגי

 מאמהות 7% רק אלו במשלחי-יד מועסקות חופשיים או אקדמיים במשלחי-יד מועסקות הלומדים
 הנוער בני מאבות 21% הנוער: בני אבות של ממשלח-ידם גם מתקבלת דומה תמונה הנושרים.
הנושרים. מאבות 7% לעומת חופשיים, או אקדמיים במשלחי-יד מועסקים הלומדים

 הנוער בני מאמהות 27%כ- כלכלית: מבחינה יותר מתקשים הנושרים שהורי עולה האמהות מדיווח
 לכיסוי כלל מספיקות אינן שהכנסותיהן טענו הלומדים הנוער בני מאמהות 15% לעומת הנושרים

 בין הבדלים עולים וברחובות בכרמיאל המחקר מנתוני גם הבסיסיים. הצרכים על ההוצאות
 לעומת הלומדים מאמהות יותר נמוך שיעור הכלכלי: המצב בהערכת הלומדים לבין הנושרים
 8%כ- )בכרמיאל ההוצאות לכיסוי כלל מספיקות אינן הכנסותיהן כי דיווחו הנושרים אמהות
 ברחובות וגם בכרמיאל גם כמו־כן, בהתאמה(. 23% לעומת 5% וברחובות בהתאמה, 29% לעומת
 הם בכרמיאל הלומדים מהורי 50% והלומדים: הנושרים הורי של ההשכלה ברמות הבדלים נמצאו

בהתאמה. 29%ו- 71 % הם השיעורים וברחובות הנושרים, מהורי 20% לעומת אקדמית השכלה בעלי

הנושרים של ה11בה □עיסוק

 לומדים החינוך משרד בפיקוח מבתי-ספר מהנושרים נוער( בני 27) ניכר חלק כי עולה 30 מלוח
 עבודה משלבים 21 ומתוכם העבודה(, משרד של במסגרות בעיקר )כאמור, אלטרנטיביות במסגרות
 )שמונה היתר עובדים, ורק כלשהי במסגרת לומדים אינם הנוער מבני ושבעה עשרים ולימודים.

לימודית. או תעסוקתית - כלשהי במסגרת מצויים אינם נערים(

 אינם כלומר, כלשהי, במסגרת משולבים אינם בנתניה 17-15 גילאי העולים הנוער מבני 2%כ-
 הישראלית האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור לומדים. ואינם עובדים

(.1995 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה 1994 בשנת 6.7% על שעמד היהודית



הנושרים של העיקרי עיסוקם :30 ח1ל
במספרים

באחוזים מוחלטים עיקרי עיסוק
100 63 סה״כ

11 ר אלטרנטיבית במסגרת לומדים
32 20 ועובדים אלטרנטיבית במסגרת לומדים
43 27 עובדים

5 3 עבודה מחפשי□
1 1 לימודי□ מסגרת מחפש
1 1 הצבא מטע□ נהיגה קורס עובר
7 4 לומדים( ולא עובדים )לא בבית

הנושרים בקרב עירוני סיוע וקבלת פנאי פעילות
 השתתפות□ בשיעור התמקד הנושרים בקרב עירוני וסיוע פנאי פעילות בנושא שנאסף המידע

הלומדים. בקרב אלה לשיעורים בהשוואה עירוני, בסיוע ושימוש שונות פנאי בפעילויות

 מאשר הלומדים בקרב במקצת גבוה כלליות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעור כי עולה 31 מלוח
 למעט הקבוצות, שתי בין דומים מאורגנות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעורי הנושרים. בקרב

 את גם משקף זה שהבדל ייתכן משמעותית. בצורה גבוה הלומדים שיעור בהם בחוגים, השתתפות
 הנושרים שרוב מכך נובע שהוא או והלומדים, הנושרים משפחות של הכלכלית ביכולת ההבדלים

בחוגים. להשתתף פנוי זמן פחות ברשותם ויש (75%) עובדי□

)באחוזים(" והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :31 לוח

הלומדים הנושרים

371 63 מוחלטים במספרים סה״כ

כללית פנאי פעילות
84 81 חברים עם מבלה
96 91 ספרי□ טלוויזיה, בבית: מבלה
89 84 משפחה בני עם מבלה

מאורגנת פנאי פעילות
4 3 נוער תנועת

32 18 ** *שונים בחוגים משתתף
9 14 עולים במועדון מבקר

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת, מפעולה יותר לציין היה ניתן *
.<?05 ברמה מובהקים ההבדלים **
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 סיוע מקור עם נפגשו מהנושרים 13%ש־ כך על מצביעים העירוני בסיוע השימוש בנושא הממצאים
 שלושה-עשר מהלומדים. 5% לעומת שחלפה, הלימודים בשנת וכו׳( פסיכולוג סוציאלי, )עובד עירוני

לקבלו. מעוניינים סיוע קיבלו שלא הלומדים בקרב 15%ו- הנושרים בקרב אחוזים

בצה״ל השירות .5
 של העמדות גם הישראלית. בחברה להשתלבות המסייע כגורם לעתים נתפס בצה״ל השירות

 הישראלית. בחברה השתלבותם אופי על ללמד עשויות השירות כלפי הפוטנציאליים המתגייסים
 הצבאי, השירות את תפיסותיהם לגבי נשאלו והוריהם ומעלה( 16 )בני העולים הנוער בני

וציפיותיהם. חששותיהם,

בצבא לשרת רצון
 להתגייס מתכוונים הנוער מבני 49% בצה״ל: לשרת כוונתם על נשאלו ומעלה 16 גילאי הנוער בני כל

 אחר-כך ורק ללמוד להמשיך מתכננים הם כי ענו הנוער מבני 37% לימודיהם, בסיום לצבא
 עדיין כי ענו הנותרים 2% ואילו לצבא, להתגייס מתכוונים אינם הם כי ענו 12% לצבא, להתגייס

 שמתכוונים הנוער בני שיעור בהרבה נמוך זאת, לעומת בכרמיאל, זה. בנושא דעה גיבשו לא
בנתניה(. 37%ל- )בהשוואה 2% על ועומד להתגייס, אחר-כך ורק ללמוד להמשיך

 להתגייס מתכוונות אינן הן כי ענו מהבנות 18% לצבא: הגיוס בשאלת לבנות בנים בין הבדל נמצא
מהבנים. 6% לעומת כלל, לצבא

 שירות היה לא השירות אם כלל, משרתים היו לא כי השיבו הנשאלים (59%) ממחצית למעלה
 שירות משרתים היו כי השיבו 16%וכ- בלבד, חלקי שירות משרתים היו כי השיבו (25%) כרבע חובה,
 גבוה חובה, היה לא השירות אילו לצבא מתגייסים היו לא כי שדיווחו הנוער בני שיעור מלא.

 בו הארץ, ברחבי י״א כיתות תלמידי כלל בקרב שנערך בסקר שנמצא המקביל מהשיעור בהרבה
(.1995 וגל )אזרחי מתגייסים היו שלא דיווחו מהבנות 18%ו- מהבנים 12% רק

במהלכו הצפויים והקשיים מהשירות החשש מק־ת
חששותיהם. .מהות ועל הצבאי מהשירות חוששים הם בה המידה על נשאלו הנוער בני

)באחוזים( מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מק־ת :32 לוח
בנות בנים הנוער בני סה״כ החשש מידת
120 135 255 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 באחוזים סה״כ

6 4 5 מאוד חושש
18 19 19 חושש די
47 40 43 חושש כל-כך לא
29 37 33 כלל חושש לא
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 חוששים" כל-כך "לא 43% חוששים״, ״די 19% הצבאי, מהשירות מאוד״ ״חוששים הנוער מבני 5%כ-
 ברחבי י״א כיתות תלמידי בקרב בסקר נמצאו דומים ממצאים כלל". חוששים "לא 33% וכשליש
 הצבאי השירות מפני חשש של מאוד רבה או רבה מידה גילו מהבנות 30%ו- מהבנים כרבע הארץ:
(.1995 וגל )אזרחי

 מבני 21% הצבאי: השירות במהלך להם הצפויים לקשיים בקשר שונים חששות העלו הנוער בני
 כי מעריכים (37%) הנוער מבני כשליש במיוחד, קשה להם נראה לא דבר שום כי דיווחו הנוער
 זו, בתקופה ללמוד או לעבוד יהיה שאי-אפשר מכך כתוצאה הזמן בבזבוז יהיה העיקרי הקושי
 חוששים הנוער מבני 21% במיוחד, קשה תקופה להם תהיה הטירונות לדעתם כי ציינו (23%) כרבע

 הכרוך מהסיכון חוששים 11%וכ- הפיזי, מהמאמץ 15% הבית, מעזיבת 18% ההורים, מדאגת
 והמשמעת (,11%) מעניין לא בתפקיד שירות היו הנוער בני על-ידי שהועלו נוספים קשיים בשירות.
47(.7%) הצבאית

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 47

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 48

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 49

 מעזיבת גם אולם (,27%) הפיזי ומהמאמץ (47%) בשירות הכרוך מהסיכון בעיקר חוששות האמהות
48 (14%) בשירות הכרוך המוסרי ומהקושי (,24%) הזמן מבזבוז (,26%) הבית

הנוער לבני הצבא תרומת תפיסת

 הצבא הנוער מבני 18% לדעת אישי. באופן להם לתרום הצבא יכול לדעתם במה נשאלו הנוער בני
 (46%) למחצית קרוב לדעת - תרומות שלוש על בעיקר הצביעו הנוער בני יתר דבר. לתרום יכול אינו
 הנוער מבני 40% הכשרה, קבלת או מקצוע בלימוד להיות יכולה הצבא תרומת הנוער מבני

(.37%) העצמי לביטחונם או ולעצמאותם, לבגרותם לתרום יכול הצבא כי מעריכים

 הנער של העצמי לביטחונו לתרום יכול הצבא כי זו לשאלה בתשובה השיבו הנוער בני אמהות
 הישראלית בחברה ולהשתלבות (,38%) מקצוע לרכישת (,38%) ולבגרותו לעצמאותו (,45%)
 עשויה הצבא תרומת כי חושבים משליש יותר כי עולה והאמהות הנוער בני מתשובות 49(.21%)

 עשויים אלה יחסית גבוהים אחוזים כי ייתכן כלשהי. הכשרה בקבלת או מקצוע בלימוד להתבטא
השירות. למסלול ביחס הנוער בני של הספציפיות ההעדפות על להשפיע

 בצבא: לשרת בכוונה ללומדים הנושרים בין משמעותיים הבדלים בנתניה נמצאו לרחובות, בניגוד
 מהלומדים 43% ואילו מהלומדים, 42% רק לעומת לצבא להתגייס מתכוונים מהנושרים 72%

 זה, הבדל (.5% רק - הנושרים )בקרב בצבא לשרת אחר-כך ורק בלימודים להמשיך מתכוונים
 ולכן אקדמיים או על-תיכוניים לימודים בעתיד מתכננים אינם הנושרים שרוב בכך כנראה מוסבר

178



 יותר גבוה כלל לשרת מתכוונים שאינם אלה אחוז זאת, עם יחד הגיוס. בגיל לצבא ללכת מוכנים
הלומדים. בקרב 9% לעומת 19% - הנושרים בקרב

 31% )לעומת כלל חוששים אינם מהם 47% הצבאי: מהשירות חוששים פחות גם הנושרים

 20%) צבאי בשירות הכרוך מהסיכון יותר חוששים הנושרים ספציפיים, לחששות ביחס מהלומדים(.
 6%) מעניין לא ומתפקיד (15% לעומת 9%) מטירונות פחות אבל הלומדים(, בקרב 8% לעומת
צבאית. ומשמעת המפקדים יחס כגון חששות, כלל הזכירו לא הנושרים (.11% לעומת

 38% )לעומת מקצוע לימוד ציינו (50%) הנושרים מחצית הנוער, לבני הצבא לתרומת ביחס
 הם אין הנוכחית שבתקופה לכך מודעים שהנושרים כך, על להצביע יכול זה נתון מהלומדים(.

 בזמן בו מקצוע, לרכוש הזדמנות להם יהווה והצבא מקצוע, רכישת לקראת עצמם מקדמים
 או עכשיו מקצוע, לרכישת אותם שיוביל התחום כאל הלימודים תחום אל מתייחסים שהלומדים

 17%) השפה בלימוד צבא של התרומה את יותר מדגישים הנושרים אחרות לתרומות בנוגע בעתיד.

 מידת בהעלאת (,20% לעומת 8%) בחברה בהשתלבות פחות ואילו הלומדים(, בקרב 5% לעומת
(.22% לעומת 19%) פיזי וכושר (,31% לעומת 17%) העצמאות

לו ומחוצה בבית-הספר חברתית השתלבות .6
 ביחס והן כללי באופן הן החברתית, ההשתלבות תהליך של השונים ממדיו על נשאלו הנוער בני

ותיקים. ישראלים עם לקשריהם

הבאים: בנושאים יתמקד זה פרק
 הישראלים התלמידים מיחס הנוער בני שביעות-רצון - בבית-הספר חברתית השתלבות (1)

 הנערכים בטיולים הנוער בני והשתתפות ישראלים, עם המבלים הנוער בני שיעור הוותיקים,
בית-הספר. במסגרת

 משותף חברתי בילוי נפש", "חבר להם שיש הנוער בני שיעור כגון כללית, חברתית השתלבות (2)
 ההשתלבות בנושא עמדות ותיקים, ישראלים עם חברתיות התנסויות ותיקים, ישראלים עם

ועוד. עולים נוער בני של החברתית
 הנער של הלאומית לזהות בנוגע ואמהותיהם הנוער בני עמדות - הלאומית הזהות תפיסת (3)

הישראלית. בחברה כעולים בהרגשתם התמקדות תוך והרצויה(, )הנוכחית

בבית-הספר חברתית השתלבות 6.1
 התלמידים מיחס שביעות-רצון - ממדים שלושה לפי נבדקה בבית-הספר החברתית ההשתלבות
 והשתתפות בבית-הספר, בהפסקות ותיקים נוער בני ועם אחרים עולים עם משותף בילוי הוותיקים,

בית-ספר. בטיולי

 הוותיקים הישראלים התלמידים מיחס כללי באופן מרוצים שהם ציינו (83%) הנוער בני רוב
 עם ועולה לבנות בנים בין דומה הוותיקים הישראלים מיחס הנוער בני של שביעות-הרצון כלפיהם.
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 גם עולים שביעות-הרצון שיעורי .92%ל- שביעות-הרצון שיעור מגיע 17 בני נוער בני שבקרב כך הגיל,
 בין השוהים בקרב 80%ל- בארץ שנתיים עד ששוהים נוער בני בקרב 69%מ- - בארץ הוותק עם

 השוהים נוער בני בקרב 93%ל- ועד שנים, לחמש שלוש בין השוהים בקרב 86%ו- לשלוש, שנתים
שנים. מחמש למעלה בארץ

 ישראלים עם גם בבית-הספר בהפסקות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ואחד שישים
 רק מבלים 10%ו- עולים, עם רק בהפסקות מבלים הנוער מבני (28%) כרבע עולים, עם וגם ותיקים

 ממצאים כלל. בהפסקות לבלות מי עם אין הנוער בני מבין אחד לאחוז רק ותיקים. ישראלים עם
ברחובות. המקבילים לממצאים כמעט זהים אלו

 16% בית-הספר, מטעם שנערכו הטיולים לכל יצאו כי דיווחו הנוער מבני אחוזים וחמישה שבעים

 על- שצוינו העיקריות הסיבות טיול. לאף יצאו לא כי דיווחו הנוער מבני 9% ורק לחלקם, רק יצאו
 (,15%) טיולים אוהבים אינם כי העובדה (,28%) בריאות בעיות היו בטיולים השתתפותם לאי ידם

 וכן (,12%) בית שיעורי להכין הצורך (,12%) הטיולים של מדי יקרה עלות (,13%) אישיים עניינים
50(.10%) להם הרשו לא שהוריהם בגלל

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 50

כללי חברתית: השתלבות 6.2
 שונים להיבטים בהתייחס הן - ממדים מספר פני על נבדקה הנוער בני של החברתית השתלבותם

 השוואתיים היבטים לפי והן חברתיים( בקשרים מחסור קרובה, )חברות הנוכחיים החברה חיי של
 החברה בחיי החלים ולשינויים העלייה, לפני החברה חיי לעומת בהווה החברה לחיי המתייחסים

בארץ. הוותק עם

(□)באחוזי הנוער בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :33 לוח

בחיוב שהשיבו נוער בניהחברתי הממד

93 כלל״( ״בדרך או )״תמיד״ לבלות מי עם יש לנער/ה
83 נפש״ ״חבר כיום יש לנער/ה

61 בארץ הוותק עם לטובה משתנים החברה חיי
53 ותיקים ישראלים עם חברתיים קשרים יותר הרוצים נוער בני
49 עולים ע□ חברתיים קשרים יותר הרוצים נוער בני
39 לשעבר לברית-המועצות בהשוואה יותר טובים בישראל חברה חיי

22 גילו בני עם חברתיים בקשרים מחסור קיים

 יכולים הם איתו/ה )נער/ה נפש" "חבר בארץ יש (83%) הגדול לרובם כי עולה הנוער בני מדיווח
 היה כי דיווחו אשר הנוער בני לשיעור דומה זה שיעור עליו/ה(. ולסמוך אישיים נושאים על לשוחח

(.82%) לשעבר בברית-המועצות נפש״ ״חבר להם
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 עם ועולה בנות בקרב יותר מעט גבוה שונים, בגילאים דומה נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור
 ובקרב נפש", "חבר יש שנתיים עד בארץ השוהים הנוער בני מבין 70%לכ- לדוגמה, בארץ. הוותק

 כמעט זהים זה בנושא הממצאים כל .95%לכ- שיעורם מגיע שנים מחמש למעלה בארץ השוהים
וברחובות. בכרמיאל שהתקבלו לממצאים

 ותיקים ישראלים תלמידים עם משותף לבילוי יוצאים הם כי דיווחו הנוער מבני (36%) כשליש
 בני בקרב 24%מ- בארץ, הוותק עם עולה ותיקים ישראלים עם המבלים שיעור בחודש. פעם לפחות
 מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 52%ל- ועד משנתיים, פחות בארץ השוהים הנוער
מין. ולפי גיל לפי זה בנושא משמעותיים הבדלי□ נמצאו לא שנים.

 מחסור על המדווחים הנוער בני ששיעור נמצא למדי, נרחבים חברתיים קשרים של לתמונה כחיזוק
 יורד ואף בגיל, שיטתי הבדל ללא ובנות, בנים בקרב ודומה (,22%) יחסית נמוך חברתיים בקשרים

 מרגישים הם כי דיווחו משנתיים פחות בארץ השוהים הנוער מבני 31% לדוגמה, הוותק. עם
שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 18% לעומת חברתיים, קשרים להם שחסרים

 מאשר (59%) ותיקים ישראלים עם יותר גבוהה בתדירות מבלים בפנימייה הגרים הנוער בני כצפוי,
 אין כלל" ש״בדרך דיווחו בפנימייה הגרים הנוער מבני 15% אולם (,35%) בקהילה הגרים נוער בני

בקהילה. הגרים הנוער בני בקרב 5% רק לעומת לבלות, מי עם להם

 מבני (42%) מחצית כמעט לבלות, מי עם להם יש ״תמיד״ כי דיווחו (51 )%הנוער בני מכלל כמחצית
 ואילו לבלות מי עם אין" כלל "בדרך 6%ל- לבלות, מי עם להם יש כלל" "בדרך כי דיווחו הנוער

 הנוער מבני 22% זאת, למרות לבלות. מי עם אין״ ״אף'פעם הנוער מבני אחד מאחוז לפחות
 קשרים יותר רוצים היו (49%) כמחציתם גילם. בני עם חברתיים קשרים להם חסרים כי מרגישים
 יותר רוצי□ היו (53%) הנוער בני ממחצית ולמעלה לשעבר, מברית-המועצות עולים עם חברתיים

ותיקים. ישראלים עם קשרי□

 נוסף כשליש ותיק". ישראלי ידיד אף "אין ידידיהם בין כי ציינו (38%) הנוער מבני משליש למעלה
 ישראלים ידידיהם "רוב" כי ציינו 15% ותיקים, ישראלים ידידים ״מעט" להם יש כי ציינו (37%)

 הם חבריהם שכל ציינו נוספים 3% עולים, ומחציתם ישראלים מידידיה□ שמחצית ציינו 5% ותיקים,
עולה. ולא ישראלי לא ידיד, אף להם אין כי דיווחו נוספים 2%ו- ישראלים,

 "די 12% ״מרוצות״(, 70%ו- מאוד״ ״מרוצות 16%) בניהן של מהחברים מרוצות האמהות (86%) רוב
בניהן. של מהחברים מרוצות" לא "כלל מהאמהות 2% ורק מרוצות״

ותיקים ישראלים לבין בינם הגומלין יחסי את הנוער בבי הערכת

 כוללניים היגדי□ רשימת עם מסכימים הם האם לציין הנוער בני התבקשו עצמי למילוי בשאלון
 נוער לבני עולים נוער בני בין החברתיים הקשרים בנושא כלליות שליליות עמדות המבטאים
 המתייחסות פנים, אל פנים בריאיון הספציפיות מהשאלות בשונה וזאת ותיקים, ישראלים

הנער. של אישיות להתנסויות
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)באחוזים( לוותיקים עולים !■ב הגומלין חסי■ בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :34 לוח

בחיוב ענו ההיגדים

 65 עולים נוער לבני ותיקים ישראליים נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש
49 קרובות לעתים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
49 אלה את אלה מבינים אינם ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
47 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולים נוער בני
41 בחברתם עולים נוער בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
31 עולים נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים נוער בני

 נוער לבני עולים נוער בני בין מעטים חברתיים קשרים שיש ציינו הנוער מבני (65%) כשני-שלישים
 אין קרובות. לעתים מסתכסכות הקבוצות ששתי ציינו אף (49%) וכמחצית ותיקים, ישראלים
בארץ. ותק לפי הגומלין יחסי בנושא משמעותיים הבדלים

 לבין העולים בין החברתי לריחוק ה״אחריות" של שווה חלוקה על המצביע הממצא במיוחד מעניין
 ציינו הנוער מבני (41%) ניכר חלק כך, העולים. הנוער בני של תפיסתם לפי הוותיקים, הישראלים

 נוער בני של (47%) קרוב ושיעור בחברתם, עולים נוער בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני
הוותיקים. הנוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם העולים הנוער שבני ציינו

 ודומה בכרמיאל מאשר יותר חיובית מצטיירת בנתניה לוותיקים עולים בין הגומלין יחסי תמונת
 נמוך 34 בלוח המופיעים ההיגדים עם הסכימו אשר הנוער בני שיעור ראשית, ברחובות. לתמונה

 בכרמיאל הנוער מבני 40% לעומת בנתניה הנוער מבני 31 % לדוגמה, בכרמיאל. מאשר בנתניה יותר
 מבני 41% רק כמו-כן, עולים״. נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים נוער ״בני כי הסכימו

 ותיקים ישראלים נוער "בני ההיגד עם הסכימו בכרמיאל, הנוער מבני 56% לעומת בנתניה, הנוער
 אישית, להתנסות הנוגעים ממדים בהשוואת גם שנית, בחברתם". עולים נוער בני לשלב רוצים אינם

 העולים לרוב לדוגמה, יותר. חיובית אישית חברתית השתלבות מגמת על נתניה נתוני מצביעים
 בני של (93%) המכריע רובם בכרמיאל, הנוער מבני 76% לעומת נפש״ ״חבר כיום יש בנתניה (83%)

 טוב" "די או מאוד" "טוב הוא כלפיהם הוותיקים הישראלים רוב יחס כי דיווחו בנתניה הנוער
כך. שדיווחו בכרמיאל הנוער מבני 82% לעומת

החברתית ההשתלבות לנושא השוואתית התייחסות

 חיי בין הנער שעורך השוואה - החברתית ההשתלבות של ההשוואתי הממד גם נבחן כאמור,
 עם זה בנושא שחלים השינויים את תפיסתו וכן העלייה, לפני החברה חיי לעומת בארץ החברה

הזמן.

 העלייה: לפני לעומת כיום, החברה לחיי ביחס הנוער בני בין דעים אחידות אין כי עולה 35 מלוח
 החברה, בחיי משמעותי שינוי אין כי העריכו 43% יותר, כטובים אותם העריכו הנוער מבני 39%

 חיי את המעריכים הנוער בני שיעור כיום. טובים פחות שלהם החברה חיי הנוער מבני 18% ולדעת
שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 20%מ- בארץ, הוותק עם עולה יותר כטובים שלהם החברה
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 לממצאי□ מאוד דומים אלו ממצאים שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים בקרב 55%לכ-
ברחובות. שהתקבלו

)באחוזים( בארץ ן7ת1 לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :35 לוח

 חמש
 שנים
ויותר

 שלוש בין
 לחמש

שנים

 שנתיים בין
 לשלוש

שנים

 עד
 שנתיים

בארץ סה״ב
*העלייה לפני לעומת כיום החברה ח"

55 46 29 20 39 טובים יותר
38 39 40 55 43 קודם כמו בערך

ר 15 31 25 18 טובים פחות

החברה ח" בארץ הזמן שעובר בכל
62 63 63 54 61 לטובה משתנים
34 34 25 38 34 דבר אותו נשארים

4 3 12 8 5 לרעה משתנים

 בוכרי קווקזי רוסי, כלומר המוצא, בארץ זהותם לגבי ספציפית בצורה הנוער בני נשאלו הריאיון בעת *
בלבד. כרוסים ולא וכו׳

.<?01 ברמת מובהקים ההבדלים *

 משתנים שלה□ החברה חיי בארץ, הזמן שעובר ככל כי מעריכים הנוער מבני (61 )כ-% כשני-שלישים
 בנים בין זה בנושא משמעותיים הבדלי□ ללא לרעה, משתנים הם כי מעריכי□ 5%כ- ורק לטובה,
 החיי□ את כמשפר הזמן גורם של בהערכה ירידה של מסוימת מגמה יש בארץ. ותק ולפי לבנות

 בני בקרב הזמן, עם משתפרים החברה חיי כי 68% ציינו 14 בני בקרב בגיל: העלייה עם החברתיים
.48% רק 18 בני ובקרב 57% -17 בני בקרב ,56% -16 בני בקרב ,67% -־15

הלאומית הזהות תפיסת 6.3
 כיצד נשאלו הנוער בני עצמי. למילוי השאלון באמצעות נאסף הלאומית הזהות תפיסת על המידע

 בני לגמרי". ל״רוסי עד לגמרי" מ״ישראלי שנע רצף על הישראלית בחברה כעולים מרגישים הם
 רוצי□ היו וכיצד אותם, רואים הוריהם איך עצמם, את לראות רוצי□ היו איך גם נשאלו הנוער

אותם. רואים הארץ ילידי וכיצד אותם, לראות

)באחוזים(* הנוער בני של הלאומית הזהות תפיסת :36 לוח

 כרוסי
לגמרי

 כיותר
 רוסי

מישראלי

 כרוסי
 וישראלי
 באותה

מידה

 כיותר
 ישראלי
מרוסי

 כישראלי
לגמרי

10 35 34 16 5 עצמך? את רואה אתה כיצד
9 11 47 18 15 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד

19 35 24 16 6 אותך? רואים הוריך כיצד
11 20 42 16 11 אותך? לראות רוצים היו הוריך כיצד
18 38 19 16 9 אותך? רואים הארץ ילדי כיצד
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י לגמרי" כ״ררסים או (35%) מישראלים״ רוסים כ״יותר עצמם רואים נוער בני של יותר גבוה אחוז
 בין פער קיים אולם (.16%) מרוסים״ ישראלים כ״יותר או (5%) לגמרי״ כ״ישראלים מאשר (10%)

 עצמם לראות רוצים היו נוער בני של יותר גדול אחוז המצויה. הזהות לבין הרצויה הזהות
! עצמם לראות הרוצים לעומת (,18%) מרוסים" ישראלים כ״יותר או (15%) לגמרי״ כ״ישראלים

1■ הנוער מבני (47%) כמחצית כי לציין יש (.9%) לגמרי״ ״רוסים או (11%) מישראלים״ רוסים כ״יותר
ן שתי בין לאיזון שאיפה על מצביע דבר מידה", באותה וכישראלים כ״ררסים עצמם לראות רוצים היו

 רפובליקת לפי הלאומית בזהות משמעותיים הבדלים נמצאו לא בנתניה לרחובות, בניגוד הזהויות.
המוצא.

 בד כישראלים. עצמם את הנוער בני בראיית משמעותית עלייה חלה הוותק עם כי עולה 37 מלוח
1 עד השוהים הנוער בני מבין כרוסים. עצמם הרואים הנוער בני באחוז משמעותית ירידה חלה בבד

! זאת לגמרי״, כ״רוסים עצמם רואים 21 ו-% לגמרי״, כ״ישראלים עצמם רואים 2% רק בארץ שנתיים
, לגמרי״, כ״ישראלים עצמם הרואים שנים מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 8% לעומת

ז שנים חמש של שהות לאחר גם כי לציין יש זאת כל למרות לגמרי". כ״רוסים עצמם הרואים 5% ורק
 כ״רוסים או מישראלים" רוסים כ״יותר עצמם רואים הנוער מבני (29%) מרבע למעלה ויותר,

עצמם רואים הנוער מבני (36%) משליש יותר בארץ, ויותר שנים חמש לאחר אפילו כמו-כן לגמרי״.
ז תחושת יורדת בגיל העלייה עם מידה". באותה ורוסים "ישראלים מאוזנת ואולי כפולה, זהות כבעלי

 ו״כיותר לגמרי" "כישראלים עצמם את הגדירו 15-14 מבני הנוער מבני 23% הישראלית: הזהות
כך. עצמם הגדירו הנוער מבני 13% רק 18 בני בקרב ואילו ,16-17 מגילאי 19% מרוסים״, ישראלים

הזהות. בנושא ובנות בנים בין הבדלים נמצאו לא

)באחוזים( ותק לפי לאומית זהות תפיסת :37 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד
ויותר שנים לחמש לשלוש בארץ הממד

100 100 100 100 סה״ב
8 5 4 2 לגמרי ישראלי

27 18 10 5 מרוסי ישראלי יותר
36 33 39 34 מידה באותה ורוסי ישראלי
24 36 41 38 מישראלי רוסי יותר

5 8 6 21 לגמרי רוסי

<?0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 לדוגמה, בארץ. קליטתם מתהליך לשביעות-רצונם קשורה נמצאה הנוער בני של הלאומית הזהות
 בלבד 57% לעומת מהקליטה, שביעות-רצון הביעו לגמרי כישראלים עצמם שרואים מהנערים 95%
לגמרי". כ״רוסים עצמם הרואים מבין

1
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הנוער בני אמהות עמדות
 יותר גבוה לגמרי" כ״רוסים או מישראלים" רוסי□ כ״יותר ילדיהן את הרואות האמהות שיעור

 34% מרוסים", ישראלי□ כ״יותר או לגמרי״ כ״ישראלים ילדיהן את הרואות האמהות משיעור

 לגמרי: שונה אותם לראות רוצות היו כיצד השאלה לגבי שתשובתן בעוד בהתאמה, 27% לעומת
לגמרי". כ״רוסי או מישראלי" רוסי כ״יותר בנן את לראות רוצות היו כי דיווחו מהאמהות 10% רק

 מהאמהות 21% כישראלי: בנן את הרואות האמהות בשיעור עלייה יש בארץ הוותק עם כצפוי,
 לעומת מרוסי", ישראלי כ״יותר או לגמרי" כ״ישראלי בנן את רואות משנתיים פחות בארץ השוהות

 כי דיווחו (79%) האמהות רוב כצפוי, שנים. מחמש למעלה בארץ השוהות האמהות מקרב 39%
(.34%) לגמרי״ כ״רוסיות או (45%) מישראליות״ רוסיות כ״יותר אותן רואים ילדיהן

)באחוזים( הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :38 לוח

 הנוער בני כיצד
האמהות את רואים

 רוצות היו כיצד
אותם לראות

 האמהות כיצד
בניהן את רואות

100 100 100 סה״כ
2 13 9 לגמרי ישראלי
3 17 18 מרוסי ישראלי יותר

16 60 39 מידה באותה ורוסי ישראלי
45 8 30 מישראלי רוסי יותר
34 2 4 לגמרי רוסי

 אשר ערכים של סולם המהווים פריטים סדרת על גם הנוער בני נשאלו הלאומית הזהות בנושא
 של היהודי לאופיה נוגעים פריטים שישה פריטים: 14 כולל הסולם הורוביץ. תמר ד״ר על-ידי פותח

 חיי□ לרמת מתייחס אחד פריט ולפלורליזם; לדמוקרטיה לגישה קשורים פריטים שלושה ישראל;
 קולטת למדינה מתייחס אחד פריט פורמליים; בלתי חברתיים ליחסים מתייחס אחד פריט גבוהה;
 בחופשיות. חיים לילדים מתייחס אחד פריט חדשה; חברה בבניין לאתגר מתייחס אחד פריט עלייה;

(.39 לוח )ראה ביותר״ ״חשוב ועד חשוב״ לא מ״כלל פריט כל לדרג התבקשו הנוער בני

 יהודית. ישראלית הזדהות של יחסית גבוהה רמה התפתחות של התחושה את מחזקות התשובות
 לנושא הנוער מבני 60% לפחות התייחסו המדינה של היהודי לאופי הקשורים הפריטים בכל

 תפסו 40%כ- מצוות". לקיים ניתן בה "מדינה יותר הדתי ההיבט מלבד מאוד", כ״חשוב או כ״חשוב"
כ״חשוב". 49%ו- מאוד" כ״חשוב ליהודים, ביטחון שנותנת מדינה כמו פריט

 "מדינה גם כמו מאוד, חשוב ערך או כתכונה הוא אף נתפס עולים" קולטת "מדינה הפריט
 או עדתי רקע על לפלורליזם הקשורים הפריטים היו חשובים פחות גבוהה". חיים רמת שמאפשרת

 בניין של אתגר בה שיש מדינה של לנושא גם חשיבות ייחסו גבוה אחוז )יהודים/ערבים(. לאום
בחופשיות. חיים ילדים בה חברה של ולנושא חופשית דמוקרטית מדינה של לנושא חדשה, חברה
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)באחוזים( וכעם כמדינה ישראל, של נבחרות תכונות של החשיבות מק־ת את העולים הנוער בני תפיסת :39 לוח

 חשוב
ביותר חשוב

 לא
חשוב

 לא בכלל
חשוב

14 50 25 11 יהודית סביבה
10 34 35 21 מצוות לקיים ניתן בה מדינה
30 54 12 3 *חופשית דמוקרטית מדינה
32 45 17 6 ליהודים מולדת שהיא ארץ
30 45 18 6 *ליהודים משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
14 53 26 6 *פורמליים בלתי חברתיים יחסים בעלת חברה
40 49 ר 3 *ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה
32 56 9 2 *עולים קולטת מדינה
22 51 21 5 *חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
29 54 13 4 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
15 35 37 12 *וערבים( )יהודים שונים לאומים חיים בה מדינה
16 44 32 ר *יחד חיות שונות עדות שבה מדינה
33 57 ר 3 בחופשיות חיים ילדים בה חברה
19 41 24 15 *יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת בה מדינה

שמטרף. כגון מזדמנת לעבודה והן קבועה לעבודה הן הכוונה 51

יודע". "לא השיבו מהמרואיינים אחד אחוז כי ,100ל- מסתכמים אינם האחוזים *

 דומה שאלון הועבר בה בכרמיאל המחקר במסגרת רחובות. בעיר מאוד דומים הממצאים
 העולים של שהתשובות נמצא שריאיינו, העולים של בכיתות הלומדים הוותיקים לתלמידים
 פחות ייחסו העולים אבל הוותיקים, של לאלו דומות מאוד המדינה של היהודי לאופי הקשורות

 הם עלייה. קולטת למדינה חשיבות יותר ייחסו וכצפוי, והפלורליזם, הדמוקרטיה לנושא חשיבות
(.1995 ועמיתיה )הורוביץ הוותיקים מאשר חדשה בחברה בניין של לאתגר חשיבות יותר ייחסו גם

בנתניה עולים נוער בני קליטת של נוספים היבטים ד.
במחקר: הם אף נכללו בנתניה העולים הנוער בני קליטת של נוספים היבטים מספר

בשכר הנוער בני עבודת (1)
מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות (2)
פנאי פעילויות (3)
ואלימות אלכוהול צריכת בסמים, שימוש (4)
קליטתם תהליך את ואמהותיהם הנוער בני הערכת (5)

בשכר הנוער בני עבודת 7.1
 עובדים מהם 38% כלשהי, בעבודה בשכר עבדו ארצה עלייתם מאז כי דיווחו (66%) הנוער בני רוב
51לומדים. ולא עובדים רק 8% ושאר הלימודים, שנת במהלך גם 20% בחופשות, רק
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 הבנים בקרב יותר גבוה העובדים שיעור עובדים. הם כי דיווחו הנוער בני מכלל 20% הריאיון, בעת
 ותק לפי העובדים אחוז בין משמעותיים הבדלים אין בהתאמה(. 16%ו- 25%) הבנות בקרב מאשר
 בגיל אבל .17 בני בקרב 32% עד 14 בני בקרב 5%מ- הגיל: עם עולה העובדים אחוז אולם, בארץ.

 לבחינות מתכוננים 18ה- שבני הוא כנראה, לכך, וההסבר ,24% עד יורד שוב העובדים שיעור 18
 הלומדים. בקרב 15% רק לעומת 51% - הנושרים בקרב יותר גבוה העובדים שיעור כצפוי, הבגרות.
 מסה״כ 10.4% - שעובדים 17-15 בני ותיקים ישראלים נוער בני של מהשיעורים גבוהים אלה שיעורים
 ועמיתיה הורוביץ של בדוח גם שצוין כפי ייתכן, 52מהבנות(. 9.4%ו- מהבנים 11.3%) הגיל קבוצת

 קשיים על המשפיעים המרכזיים הגורמים אחד את מהווה הנוער בני תעסוקת שנושא (,1995)
נשירה. ועל בלימודים

.1995 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה 52

אחד. משימוש יותר לציין אפשרות ניתנה שלנער משום 100%מ- ביותר מסתכמים הנתונים 53

בהתאמה. 37% לעומת 20% - ברחובות מאשר יותר נמוך נמצא בנתניה העובדים הנוער בני אחוז

 (,30%) ושירותים מכירות וכן (38%) מקצועית בלתי עבודה כצפוי, הם, יותר הנפוצים העבודה סוגי
 וטכניים חופשיים במקצועות 9% בתעשייה, מקצועיים כפועלים עובדים הנוער מבני 15% אולם

בחקלאות. 2%ו- בפקידות 6% וכר(, גרפיקאים פרטיים, )כמורים

 שהנער מכך שביעות-רצון הביעו הריאיון בזמן בשכר העובדים הנוער בני של (60%) האמהות רוב
 נוער לבני מאמהות (48%) כמחצית רק זמן באותו ״מרוצות״(. 42%ו- מאוד״ "מרוצות 18%) עובד

ברחובות(. 68%ל- )בהשוואה יעבוד שהנער מעוניינות עובדים שאינם

 "קניית הוא בכסף עושים שהם העיקרי השימוש כי דיווחו (47%) העובדים הנוער מבני כמחצית
 זה בכסף משתמשים 18% כסף, חוסכים 20% להורים, כסף נותנים 43% אישיים", ודברים בגדים

 כסף מוציאים 5%ו- לבית-הספר, ציוד קונים 10% המשפחה, ולבני לבית דברים קונים 16% לבילוי,
 הבנים לעומת מהבנות יותר גבוה שיעור 53נהיגה. שיעורי או ספורט אימוני כגון אחרות, למטרות
 כפול שיעור בזמן בו בהתאמה. 40% לעומת 62% - אחרים אישיים ודברים בגדים על כסף מוציאות
בהתאמה. 27% לעומת 52% להורים: כסף נותנים הבנות לעומת מהבנים

 הכסף את נותנים מהנושרים 69% ללומדים: בהשוואה הנושרים בקרב גם נמצאה זו מגמה
 לבילויים, הכסף את מוציאים מהנושרים 6% רק ואילו הלומדים, בקרב 29% לעומת להוריהם

 עמדנו עליהם הנושרים הורי של הכלכליים לקשיים ביטוי יש אלה בנתונים מהלומדים. 26% לעומת
הנושרים. פרופיל ניתוח של בהקשר
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מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות 7.2
 אולם האמהות, של הגדול לרובן המוכר השירות הוא סנטר" "האינפורמציון כי עולה 40 מלוח
 אולם אמהות, של יותר נמוך לשיעור אמנם מוכר המתנ״ס זאת לעומת נמוך. בו השימוש שיעור

 התעסוקה לשכת בשירותיו. משתמשים אחרים משפחה בני או הן כי דיווחו האמהות כשליש
 בהרבה. נמוך אלו בשירותים השימוש אולם מההורים, לרבים מוכרות בעירייה החינוך ומחלקת
 במצוקה לנערה היחידה או חברתיים לשירותים המחלקה כגון העירייה, של ספציפיים שירותים

 ייתכן בשירותיה. נעזרים אכן היחידה את המכירים ההורים אולם ההורים, למרבית מוכרים אינם
 בו עליהם, מידע מחפשים העולים אלו, שירותים על-ידי המסופק ספציפי צורך מתעורר כאשר שרק
קיומם. על יודעים אינם אף אלו לשירותים זקוקים שאינם העולים שרוב בזמן

)באחוזים( העיוונ״ם הסיוע בשיחת* ושימוש תיכוות :40 לוח

שיעור נוער בני אמהות
השימוש על היודעים השימוש שיעור על היודעות

**בשירות השירות קיום *בשירות זה שירות קיום השירות

38 63 35 64 מתנ״ס
32 62 22 96 סנטר אינפורמציון

7 10 15 26 רווחה לשירותי מחלקה
— — ר 9 חברתיים לשירותים מחלקה

10 24 10 20 נוער לקידום יחידה
8 33 11 72 בעירייה חינוך מחלקת
3 4 6 14 שי״ל

— — 2 3 במצוקה לנערה היחידה
41 68 21 87 תעסוקה לשכת
20 82 25 80 ספרייה
- - 10 17 לנוער מענה

 כלל מקרב זה, בשירות משתמש משפחתן מבני מישהו כי שדיווחו האמהות לשיעור מתייחסים הנתונים *
האמהות.

הנוער בני כלל מקרב **

מידע צורכי

שונים. בתחומים נוסף למידע זקוקים הם האם נשאלו והוריהם הנוער בני

)באחוזים( נוער ובני אמהות בקוב מידע צורכי :41 לוח

נוער בני אמהות במידע צורך יש בו הנושא

53 76 בעתיד או עכשיו הנער של ללימודים הקשורים נושאים
59 69 הצבאי השירות על פרטים
62 63 עבודה למצוא נוער בני של אפשרויות
30 63 הפנאי בשעות נוער בני של לפעילות אפשרויות
20 נשאלו לא אישיים בעניינים ייעוץ לקבל אפשרויות
13 נשאלו לא מיני לחינוך הקשורים נושאים

נשאלו לא 26 ילדים משפחה/חינוך בענייני ייעוץ לקבל אפשרות
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 כי אם השונים, בנושאים נוסף מידע לקבל מעוניינים רבים נוער ובני אמהות כי עולה 41 מלוח
 וצבא לימודים בנושא במידע הצורך בולט האמהות בקרב האמהות. בקרב יותר נפוץ במידע הצורך
 הנוער: בני מאשר הצבאי השירות על למידע זקוקות אמהות יותר וצבא. עבודה הנוער בני ובקרב

 להם הדרוש המידע את שואבים הנוער שבני מכך נובע שהדבר ייתכן בהתאמה. 59% לעומת 69%
 גורם אין ולהורים חינוך, מוסדות או ותיקים נוער בני עם שלהם החברתיים הקשרים באמצעות

שאלותיהם. את להפנות יכולים הם אליו כלשהו

הפנאי בשעות פעילויות 7.3
 פעילות כי עולה 42 מלוח עוסקים. הם בהן הפנאי פעילויות סוגי לגבי נשאלו העולים הנוער בני

 שיעור ספרים. וקריאת מוזיקה שמיעת בטלוויזיה, בצפייה - בבית בילוי היא ביותר הנפוצה הפנאי
 כי דיווחו הנוער מבני (43%) ניכר חלק יחסית. מצומצם עולים ומועדוני נוער בתנועות ההשתתפות

 הסיבות כאשר שונות, מסיבות זאת עשו לא אך כלשהי פנאי בפעילות להשתתף מעוניינים היו
 יודעים הם ואין (;42%) לעבוד או ללמוד זמן/צריכים אין הנוער לבני (;48%) המחיר הן: העיקריות

 שונים: בחוגים המשתתפים שיעור יורד בגיל העלייה עם כצפוי, (.19%) כזו פעילות מתקיימת היכן
 28% ,15 בגיל נוער בני בקרב 37% לעומת בחוגים משתתפים הם כי דיווחו 14 בגיל הנוער מבני 41%
 23% לעומת 32%) מבנות יותר מעט בחוגים משתתפים בנים .18 בגיל 7%ו- ,17 בגיל 14% ,16 בגיל

 בחוגים, להשתתף הנוער בני של האפשרות על מקשים כלכליים קשיים כי להניח ניתן בהתאמה(.
 אינן ההכנסות כי דיווחו אמהותיהם אשר נוער בני בקרב בחוגים המשתתפים שיעור ואכן,

 נוער בני בקרב בחוגים המשתתפים משיעור נמוך הבסיסיים, הצרכים כל לכיסוי מספיקות
 בני שיעור בהתאמה(. 31% לעומת 16%) הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות כי דיווחו שאמהותיהם

 במועדון החברים הנוער בני שיעור יורד ובמקביל בארץ, הוותק עם עולה בחוגים המשתתפים הנוער
 מעל בארץ השוהים נוער בני בקרב 5%ל- בארץ שנתיים עד הנמצאים נוער בני בקרב 12%מ- עולים
 מבלים הם כי דיווחו שנים, מחמש למעלה בארץ השוהים ותיקים, נוער בני כמו-כן, שנים. חמש
בהתאמה(. 94% לעומת 86%) משנתיים פחות בארץ השוהים נוער בני לעומת הוריהם עם פחות

54)באחוזים( נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :42 לוח

המשתתפים % הפנאי פעילות סוג

כללית פנאי פעילות

84 חברים עם בילוי
95 טלוויזיה/מוזיקה/ספרים - בבית בילוי
88 המשפחה בני עם בילוי

מאורגנת פנאי פעילות

28 שונים בחוגים ההשתתפות
4 נוער תנועות

10 עולים מועדון

לא. או בה משתתפים הם האם לציין הנוער בני התבקשו פנאי פעילות של סוג כל לגבי 54

189



שונות פנאי בפעילויות השתתפותם לפי ולומדים נושרים

 מבני 31%כ- בחוגים. להשתתפות ביחס רק הפנאי שעות בילוי בדפוסי מהלומדים נבדלים הנושרים
 לאו, אם ובין החינוך משרד בפיקוח נמצאת היא אם בין כלשהי, במסגרת הלומדים הנוער

כלל. לומדים שאינם הנוער בני מבין 4% לעומת בחוגים, משתתפים

ואלימות אלכוהול סמים, 7.4
 עצמי, למילוי שאלונים באמצעות התקבל חריפים משקאות ושתיית סמים צריכת בנושא המידע
 תדירות על הנוער בני נשאלו הישירה בצורה ועקיפה. ישירה - צורות בשתי הנוער מבני נאסף המידע
 סמים הצורכים גילם בני על לדווח התבקשו העקיפה ובצורה הסמים, וצריכת אלכוהול שתיית

אלכוהול. ושותים

)באחוזים( העולים הנוער בני בקרב סמים לנסות רצון :43 לוח

המשיבים % סמים? לנסות מעוניין אתה האם

100 סה״כ
95 כלל מעוניין לא

3 עוד מעוניין לא אך ניסיתי
2 ניסיתי סרם אך מעוניין

0.4 להמשיך ומעוניין ניסיתי

 אחוזים ושמונה תשעים סמים. לנסות כלל מעוניינים אינם (95%)כ- הנוער בני של המכריע רובם
 משתמש הוא כי ציין לא אחד ואף פעם מדי משתמשים 2% בסמים, השתמשו לא פעם אף כי דיווחו
 חבר מכירים 16%כ- סמים, הצורכים נוער בני מכירים (24%) הנוער מבני כרבע אולם, קבוע. באופן

 אינם "היכרות" שנתוני לזכור כמובן, יש, יותר. או חברים שלושה מכירים 8% סמים, שניסו שניים או
 אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן היות בסמים, השימוש היקף על כלשהי בדרך מצביעים

מספרם. על מכך להסיק ואין המשתמשים,

 שיעור כי עולה בארץ, תיכוניים בתי-ספר תלמידי בקרב שנערך אפידמיולוגי מחקר מממצאי
 עומד חוקיים לא פסיכו-אקטיביים בחומרים אחרונה בשנה השתמשו אשר 18-12 גילאי התלמידים

 החינוך במערכת הלומדים תלמידים בקרב 1994 בשנת שנערך ממחקר (.1995 ועמיתיו )רהב 9% על
 בסמים האחרונה בשנה השתמשו 17-14 בגילאי מהתלמידים 5%כ- כי עולה בישראל, הממלכתית

 מהשיעור במקצת גבוה זה שיעור (.1998 ועמיתיו, )הראל בכדורים או כלשהם, חוקיים בלתי
.3% על עומד אשר בנתניה העולים הנוער בני בקרב המקביל

 כמו .1% לעומת 4% - מהבנים יותר גבוה בסמים בשימוש שהתנסו שדיווחו הבנות שאחוז לציין יש
 19% על עומד בסמים המשתמש אחד מכר או חבר לפחות להן יש כי שדיווחו הבנות שיעור כן,

 בשימוש התנסות על בדיווח השונים הגילאים בין ניכרים הבדלים אין הבנים. בקרב 13% לעומת
 גבוה בסמים שהשתמש אחד מכר או חבר לפחות מכירים שהם המדווחים אחוז אולם, בסמים,
 כמובן, יש, (.18 בני בקרב 10%ו- 14 בני בקרב 13% )לעומת 18% על ועומד 17 בני בקרב במיוחד
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 אנונימי( בשאלון אם )גם "להודות" מתבקש שהנער העובדה עקב זה מסוג מידע באיסוף ניכר קושי
 הנער לגבי לפחות לתת-דיווח, הסיכוי זאת, לאור חוקית. בלתי אף ואולי נורמטיבית, לא בפעילות

רב. הוא עצמו,

 לקרוב בירה(. )כולל חריפים משקאות פעם מדי שותים (26%) הנוער מבני רבע כי עולה 44 מלוח
 או אחד חבר מכירים 28%כ- חריפים: משקאות השותים חברים יש הנוער מבני (46%) למחצית

 שהם שדיווחו הנוער בני אחוז יותר. או שלושה מכירים 18%וכ- חריפים, משקאות ששותים שניים
 המדווחים אחוז גם כך .18 בני בקרב 51%ל- ועד 14 בני בקרב בלבד 8%מ- הגיל עם עולה שותים

 בנים בין משמעותיים הבדלים אין .18 בני בקרב 60% ועד 14 בני בקרב 30%מ- - ששותים מכרים על
זה. בנושא לבנות

)באחוזים( העולים תנועו בגי בקוב חריפים משקאות שתיית :44 לוח

המשיבים % חריפים משקאות שותה אתה האם

100 סוז״כ

— קבוע באופן שותה
26 פעם מדי שותה

1 עוד שותה לא אך שתיתי בעבר
1 שתיתי טרם אך לשתות מעוניין

72 בכלל שותה לא

 השימוש שיעור כי עולה, 18-12 גילאי תלמידים מדגם בקרב האפידמיולוגי המחקר מממצאי
 מהשיעור גבוה זה שיעור (.1995 ועמיתיו )רהב 60% על עומד אחרונה בשנה חריפים במשקאות

 שתיית ששיעור נמצא בישראל הבוגרת היהודית האוכלוסייה בקרב גם בנתניה. במחקר שנמצא
 מברית- העולים אוכלוסיית בקרב מאשר הוותיקה האוכלוסייה בקרב יותר גבוה חריפים משקאות
(.1994 ואוטנשטיין )רוזן לשעבר המועצות

 לשתיית בנוגע ביניהם דעות חילוקי מתגלעים שבה התדירות על נשאלו והוריהם הנוער בני
 לבני ההורים בין דעות חילוקי כי עולה האמהות מדיווחי סמים. וצריכת סיגריות עישון אלכוהול,

 הנוער בני בין דעות חילוקי ישנם בהם המקרים נדירים. אלכוהול ושתיית סמים לצריכת בנוגע הנוער
 מעט: שונה התמונה הנוער בני דיווחי לפי (.12%)כ- רבים אינם סיגריות לעישון בנוגע להוריהם

 סמים, לצריכת בנוגע הוריהם לבין בינם דעות חילוקי פעם אף אין כי דיווחו הנוער מבני 96%כ-
סיגריות. לעישון בנוגע 83%וכ- אלכוהול, לשתיית בנוגע כך דיווחו 87%כ-

אלימות
 האלימות בתופעות בחודש אחת פעם לפחות נתקלים שהם דיווחו הנוער מבני (46%) כמחצית

 בחודש". פעם "בערך - 15%ו- בשבוע״ פעם "בערך -16% יום״, כל "כמעט - 15% מהם בבית-הספר,
 שנתקלים אמרו מהבנים 17% לדוגמא, הבנות לשיעור דומה באלימות הנתקלים הבנים שיעור

מהבנות. 12% לעומת יום״ כל ״כמעט באלימות
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 כשליש (.37%) ומכרת (95%) קללות הם הנוער בני נתקלים שבהם יותר הנפוצים האלימות סרגי
 עצמם הם האחרונים החודשים שבמשך דיווחו מהבנות( 20%ו- מהבנים 38%) הנוער מבני (30%)

 מהבנות( 7%ו- מהבנים 22%) הנוער מבני 15% כן, כמו מישהו. על במכות איימו או קללו העליבו,
וכר(. דחפו )הרביצו, במישהו פיסית שפגעו הודיעו,

כלל■ העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.5
 העלייה. לפני ציפיותיהם את תואמים כללי באופן בארץ החיים בה המידה על נשאלו הנוער בני

 טובים בארץ החיים רבע לדעת בארץ. החיים על ציפיות כל היו לא הנוער בני מבין (34%) לכשליש
 בארץ שהחיים דיווחו הנוער מבני 22% משציפו, טובים פחות בארץ החיים 19% ולדעת משציפו יותר
 באופן כי שדיווחו הנוער בני בשיעור ירידה נמצאה בוותק העלייה עם העלייה. לפני שציפו כמו הם

 בקרב 7%ל- בארץ, שנתיים עד של ותק בעלי נוער בני בקרב 31%מ- טובים: פחות בארץ החיים כללי
 בארץ החיים כי דיווחו 14 בגיל נוער בני כמו-כן, שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני

 14 בגיל 34% יותר: מבוגרים נוער מבני גבוהים בשיעורים העלייה לפני ציפו מאשר יותר טובים

.18 בגיל 14% לעומת

)באחוזים( ותק לפי העלייה*, נ■9ל ציפיותיהם לעומת באחן החיים לגבי הנוער בני עמדות :45 לוח

 שנים חמש
ויותר

 עד שלוש
שנים ארבע

 עד שנתיים
שנים שלוש

 עד
שנתיים סה״כ

83 231 49 113 476 מוחלטים במספרים סה־כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה־כ

22 24 31 27 25 שציפה ממה טובים יותר
8 21 35 30 22 העלייה לפני שציפה כמו
ר 17 20 31 19 משציפה טובים פחות

63 38 14 12 34 כאלו ציפיות היו לא

מובהק. לא ונמצא כאלו" ציפיות היו "לא הקטגוריה ללא נבדק הוותק לבין הציפיות בין הקשר *

)באחוזים( גיל י9ל העלייה, ני9ל ציפיותיהם לעומת בארץ החיים לגב• הנוער בני עמדות :46 לוח
18 17 16 15 14 סה״ב

42 98 120 137 79 476 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

14 25 23 25 34 25 העלייה לפני משציפה טובים יותר
26 20 19 26 22 22 העלייה לפני שציפה כמו
34 20 20 15 14 19 העלייה לפני משציפה טובים פחות
26 35 38 34 30 34 בנושא ציפיות היו לא

 דיווחו (22%) מהבנות כרבע הבנים: לציפיות יחסית פחותה במידה התממשו הבנות שציפיות נראה
מהבנים. 16% לעומת שציפו, מכפי טובים פחות בארץ שהחיים
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 המשפחה בתוך ויחסים חברה לימודים, העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.6
 העלייה בטרם ציפיותיהם את תואמים בארץ החיים בה המידה את להעריך נתבקשו אף הנוער בני

 עם הנער של והיחסים הנער, של החברתי המצב בלימודים, הנער מצב ספציפיים: תחומים בשלושה
משפחתו. בני

 דיווחו (21%) זהה אחוז הציפיות, על עולה בלימודים שהמצב דיווחו הנוער מבני (21%) רבע כמעט
 ציפיותיהם. את תואם שהמצב דיווחו (27%) במעט גבוה ואחוז שציפו, מכפי טוב פחות שהמצב
 זה. בנושא ותק לפי הבדלים שאין כמעט זה. בנושא ציפיות כלל היו לא הנוער מבני לכשליש
 דיווחו מהם (40%) ניכר חלק ביותר: ה״מאוכזבים״ הם 18ה- שבני נמצא גיל, לפי הנושא כשנבדק
 הבדלים אין .15 מבני 18%ו- 14 מבני 11% לעומת שציפו, ממה טוב פחות בלימודים שמצבם
הלימודי. המצב בנושא לבנות בנים בין בולטים

)באחוזים( גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בלימודים המצב לגבי הנוער בני עמדות :47 לוח

18 17 16 15 14 סה״כ

42 98 120 137 79 476 מוחלטים במספרים סה״ב
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב

12 21 18 21 27 21 העלייה לפני משציפה טוב יותר
24 21 28 26 33 27 העלייה לפני שציפה כמו
40 25 21 18 11 21 משציפה טוב פחות
24 33 33 35 29 31 בנושא ציפיות היו לא

 אותו העריכו 27% שציפו״, ״כמו הוא ילדיהן של הלימודי שמצבו ציינו (49%) האמהות כמחצית
טוב". כ״פחות 24%ו- טוב" כ״יותר

 ביחס יותר חיובית בצורה מוערכת בארץ המציאות לבין העלייה בטרם הציפיות בין ההתאמה
 שהיא דיווחו 32%כ- שציפו, מכפי טובה פחות שהמציאות דיווחו 10% רק הנער. של החברתי למצבו

 בנושא גם שציפו. מכפי יותר טוב החברתי שמצבם דיווחו (32%) זהה שיעור הציפיות, את תואמת
הנוער. מבני לכשליש העלייה בטרם ציפיות היו לא זה

 בני כי נראה אולם, גיל, לפי לבנות, בנים בין חברתית להשתלבות בנוגע משמעותיים הבדלים אין
 15% ותיקים: נוער בני מאשר שציפו״ מכפי טוב ״פחות מצבם כי דיווחו בארץ יחסית חדשים נוער

 מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 2% לעומת שנתיים עד בארץ השוהים נוער בני בקרב
שנים.
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)באחוזים(
בארץ ותק לפי העלייה," לפני זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטתם את הנוער בני הערכת :48 לוח

 חמש
 שנים

ומעלה

 שלוש בין
 שנים

לחמש
 שנתיים בין

שנים לשלוש
 עד

שנתיים סה״כ

83 231 49 113 476 מוחלט׳□ במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

33 32 39 27 32 העלייה לפני משציפו יותר טוב
18 33 31 43 32 העלייה לפני שציפו כמו
2 9 14 15 10 משציפו טוב פחות

47 26 16 15 26 בנושא ציפיות היו לא

 מובהק ונמצא בנושא" ציפיות היו "לא הקטגוריה ללא נבדק הוותק לבין חברתית קליטה בין הקשר *
05.?>.

 לפני משציפו טובים" כ״ירתר משפחתם בני עם יחסיהם את העריכו הנוער מבני אחוזים עשרה
 "פחות שהיחסים ענו 8%ו- ציפיותיהם, את תואמים שהיחסים ענו (63%) כשני-שלישים העלייה,
זה. בנושא ציפיות היו לא הנוער מבני 19%ל- טובים".

 מהן 6%כ- רק כאשר המשפחה בתוך יחסים של בנושא אופטימיות פחות קצת גילו האמהות
 17%ל- טובים". כ״פחות 12%ו- שציפו, כמו היו שהיחסים העריכו 65% טובים״; כ״יותר אותם העריכו

זה. בנושא ציפיות היו לא מאמהות

הקליטה תהליך של כללית הערכה 7.7
 של מזו ניכרת בצורה גבוהה הנוער בני של שביעות-הרצון מידת כי בבירור לראות ניתן 49 מלוח

 "מרוצים 13% בישראל: מהקליטה שבעי-רצון הנוער מבני אחוזי□ ושניים שמונים אמהותיהם.
 מאוד"(. "מרוצות 3%ו- מרוצות" "די 56%) מהאמהות 59% לעומת מרוצים״. ״די 69%ו- מאוד״

 מתקבלת לישראל", לעלות ההחלטה על חוזר היית ה״אם השאלה על והוריהם הנוער בני מתשובות
(.49 )לוח זה בנושא בולטים הבדלים ואין דומה תמונה
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)באחוזים( לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :49 לוח

נוער בני אמהות

שביעות-רצון
100 100 סוז־כ

13 3 מאוד מרוצה
69 56 מרוצה די
14 34 מרוצה כל-כך לא
4 7 כלל מרוצה לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר ה״ת הא□
100 100 סה״כ

36 32 שכן בטוח/ה אני
40 46 שכן חשוב/ת אני
13 14 שלא חושב/ת אני
11 8 שלא בטוח/ה אני

 בוותק. העלייה עם בישראל מהקליטה שביעות-הרצון בשיעורי ברורה עלייה נמצאה הנוער בני בקרב
חדה. פחות בצורה אולם דומה מגמה ישנה האמהות בקרב

 זאת, עם ארצה, לעלות החלטה על לחזרה ביחס לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 הנמצאים הנוער בני בקרב 19%מ- עולה ארצה לעלות ההחלטה על "המאוכזבים" אחוז כצפוי, שלא

 עם שינוי ללא נשאר ואחר-כך שנים, לשלוש שנתיים בין הנמצאים בקרב 25%ל- שנתיים עד בארץ
 של לממצאים מנוגדת וכמו-כן ברחובות שנתגלתה לזו מנוגדת הזו התמונה בוותק. נוספת עלייה
הקליטה: משרד של המעקב מחקר

מובהקים. נמצאו לא האמהות לגבי .<?,05 ברמת מובהקים ההבדלים הנוער בני לגבי *

)באחוזים( *בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער זבני האמהות שביעזת־רצזן :50 לוח

שנים חמש □שני שלוש בין שנתיים בין
ומעלה לחמש שנים לשלוש שנתיים עד סה״ב

בני בני בני בני
נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות נוער ב□ אמהות

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סהיכ
25 5 10 4 16 0 ר 3 13 3 מאוד מרוצה
67 61 74 55 64 56 65 51 69 56 מרוצה

כל-כך לא
6 29 13 33 16 36 21 40 14 34 מרוצה

לא כלל
2 5 3 8 4 8 ר 6 4 ר מרוצה
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 הקליטה במסלול הנקלטים העמים חבר עולי אחר הקליטה משרד של המעקב מחקר ממצאי
 קליטה של שונים בהיבטים משמעותי שיפור על מצביעים שונים, במועדים עולים רואיינו בו הישירה,

 אחוז לאחריה. שנים חמש שנערך הריאיון לבין העלייה לאחר שנים 3.5 שנערך הריאיון בין
 המרואיינים ואחוז ,81%ל- 65%מ- עלה כבביתם בישראל מרגישים שהם דיווחו אשר המרואיינים

 78%מ- עלה בחיוב, מחליטים היו ארצה לעלות אם היום להחליט צריכים היו שאילו ציינו אשר

(.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן 87%ל-

 ציינו האמהות היום. מתמודדים שאיתן העיקריות הבעיות 3 על נשאלו הנוער בני וגם האמהות גם
 (37%) התעסוקה בעיית (,40%) הדיור בעיית (,70%) המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר

 המשפחה של הכלכלי המצב (,34%) הלימודים את בעיקר ציינו הנוער בני (.26%) וביורוקרטיה
(.18%) השפה ובעיית (31%)

סיכום .8
 בני של קליטתם וטיב צורכיהם על יותר רחב במחקר נדבך מהווה בנתניה העולים הנוער בני מחקר

 הישראלית ובחברה גילם בני בחברת בבית-הספר, משפחתם, בתוך שונים: חיים בתחומי עולים נוער
בכללה.

 וג׳וינט-ישראל, החינוך משרד הקליטה, משרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי הנערך המחקר
 ממצאי את הציג זה חלק ואופקים. רמלה נתניה, רחובות, כרמיאל, - יישובים בחמישה התבצע
.1996 מארס - 1995 אוגוסט בחודשים בנתניה שנערך המחקר

 מברית עולים גרים בהן דירות 5,282 אותרו בנתניה הדיור יחידות 43,571 בכל לדלת מדלת בסריקה
 עריכת למועד ועד 1989מ- ארצה שעלו 18-14 גילאי נוער בני 949 אותרו ובהן לשעבר, -המועצות

 בשלב בפועל, אולם, אמהות. 500ו- נוער בני 500 של מדגם של ריאיון כללה המחקר תכנית המחקר.
 התמקדו הראיונות אמהות. 472 ועם נוער בני 476 עם עומק ראיונות נערכו המחקר של השני

 שלו, החברה חיי בלימודים, השתלבותו משפחתו, בני עם יחסיו - הנער חיי של שונים בהיבטים
 נתונים מספר יוצגו בהמשך אמו. של וזו הנער של הראות מנקודת - ועוד שלו, הזהות תחושת
אלו. מראיונות שהתקבלו נבחרים

ומשפחותיהם הנוער בני על רקע נתוני 8.1
 שנתיים בין בארץ נמצאים 10% משנתיים; פחות בארץ נמצאים הנוער מבני 24% - בארץ ותק ■

ומעלה. שנים מחמש בארץ נמצאים 17% שנים; לחמש שלוש בין בארץ נמצאים 49% לשלוש;

 המכריע לרוב וכן על-תיכונית, השכלה יש האמהות (84%) לכל כמעט - הורים השכלת רמת ■
 ההורים יתר אינסטיטוט. או אוניברסיטה בוגרי מההורים שני-שלישים (.76%) האבות בקרב

מהאמהות. 12%ו- מהאבות 16% תיכון: בבית-ספר לימודיהם השלימו
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ובילורוסיה(, קווקז כולל )לא מרוסיה הנוער בני ממשפחות 65% של מוצאן - מוצא רפובליקת ■ ;
הבלטיות. מהרפובליקות 2%ו- מקווקז 22% מאסיה; -11% ומולדביה, אוקראינה •

חד-הוריות. משפחות הן מהמשפחות אחוזים וארבעה עשרים ■

הצרכים כל או רוב לכיסוי מספקות משפחותיהן שהכנסות דיווחו מהאמהות 54% כי אף ■ ;
לא "כלל 35%ו- מרוצות" כל-כך "לא 49%) חייהן מרמת מרוצות אינן רובן הבסיסיים, נ

מרוצות"(.

המשפחה בתון יחסים נ

הוריהם. עם זמן מדי פחות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ואחד עשרים ■ י

כאשר תכופים, סכסוכים על דיווחו והאמהות הנוער בני מרבע פחות שנבדקו, הנושאים ברוב ■
וניקיון. סדר על שמירה הוא סכסוכים יש עליו ביותר הנפוץ הנושא ג

בטרם שציפו מכפי יותר טובים שיחסיהם העריכו הנוער מבני 10%ו- מהאמהות אחוזים שישה ■ 3

שציפו. מכפי טובים פחות אלה שיחסים העריכו בהתאמה 8%ו- 12%ו- העלייה,
נ

העלייה. לפני ששררו לאלה כדומים ביניהם היחסים את תופסים הנוער ובני האמהות רוב ■ :

נ
□בלימודי השתלבות

 יש זה שלתהליך עולה ומהממצאים ורב-ממדי מורכב תהליך מהווה בלימודים ההשתלבות תהליך
כאחד. ובעייתיים חיוביים היבטים

 86% - כלשהי לימודים במסגרת לומדים בנתניה העולים הנוער מבני 92% - הלומדים אחוז ■
 אחוזים שמונה העבודה. משרד שבפיקוח בבתי-ספר 6%ו- החינוך משרד שבפיקוח בבתי-ספר

כלל. לומדים אינם

בעיר. בבתי-ספר לומדים מהתלמידים אחוזים ושישה שמונים ■

בגרות. תעודת לקראת במסלול לומדים י׳-י״ב כיתות תלמידי מבין אחוזים ושישה תשעים ■

 תיכוניים לימודים סיימו שלא 17-14 גילאי נוער כבני הוגדרו ה״נושרים" - מלימודים נשירה ■
 הלומדים נוער בני או כלשהי, במסגרת לומדים ואינם בארץ( או לשעבר )בברית-המועצות

החינוך. משרד בפיקוח שאינה במסגרת
לעומת מלימודים, נשרו בנתניה 17-14 גילאי העולים בני-הנוער מבין אחוזים ארבעה-עשר - ,

הכללית. היהודית האוכלוסייה בקרב 4.1%
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 בבתי מלימודים נשרו 17ה- מבני אחוזים עשרים -17 בני בקרב במיוחד □,גבות הנשירה שיעור׳ -
 אינם 18%ו- בפיקוח, שאינם בבתי-ספר לומדים 2% ומתוכם החינוך, משרד שבפיקוח הספר

כלל. לומדים
 לעומת נשרו 17 בגיל מהבנים אחוזים ואחד שלושים - הבנים בקרב במיוחד בולטת הנשירה -

מהבנות. 10%
מסוימת. ותק בקבוצת מרוכזת ואינה ט' כיתה סיום לאחר במיוחד מתרחשת הנשירה -
 הנוער בני קבוצות ששתל כך על מצבלעה הלומדים לעומת הנושרים של הרקע נתוני בדיקת -

 הנושרים מאמהות (27%) רבע ]לדוגמה, משפחותיהם של הכלכלי במצב בעיקר מזו זו נבדלות
 מאמהות 15% לעומת בסיסיים צרכים לכיסוי מספיקות״ אינן ״כלל שהכנסותיהן דיווחו

 הלומדים הנוער בני מהורי לכמחצית )לדוגמה, ההורים בהשכלת הלומדים[; הנוער בני
 סיימו הנושרים הורי יתר כל 10%מ- חוץ אך אקדמית, השכלה יש הנושרים מהורי ולכרבע
 קווקז יוצאי נערים בקרב הנושרים שיעור )כאשר המוצא ברפובליקת תיכון(; בית-ספר לפחות
 בקרב 11%ו- רוסיה יוצאי בקרב 4% של שיעור לעומת וזאת ,28% על ועומד במיוחד בולט
 הלומדים הורי )כאשר ההורים של ובמשלח-היד ובילורוסיה(; מולדביה, אוקראינה, יוצאי

הנושרים(. להורי בהשוואה ומדעיים טכניים חופשיים, אקדמיים, במקצועות יותר מועסקים
 תשעה רק עובדים. הנושרים ורוב אלטרנטיביות במסגרות לומדים הנושרים מחצית כמעט -

עובדים. ואינם לומדים אינם עומק בראיונות שרואיין המדגם מתוך נוער בני

מבית-הספר שביעות-רצון
 האמהות בקרב והן (85%) הנוער בני בקרב הן גבוהה מבית-הספר הכללית שביעות-הרצון ■

מאוד". "מרוצה קטן מיעוט רק הקבוצות, בשתי אך (,81%)

 דומים, בבתי-הספר המשמעת ומרמת הלימודים מרמת רצון ששבעי הנוער ובני האמהות אחוזי ■
 מדי נמוכה שהרמה דיווחו מהאמהות 11% המקרים: בשני שונה אי-שביעות-הרצון מקור אך

 הנוער. מבני 9% לעומת מדי גבוהה רמה על דיווחו מהאמהות 3% רק הנוער; מבני 6% לעומת
 15%ו- מהאמהות 23% מדי; נוקשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 9%ו- מהאמהות 4% כמו-כן,

מדי. חלשה משמעת על דיווחו הנוער מבני

בלימודים הישגים בבית-הספר: השתלבות 8.2
 37% לפחות: אחד לימוד במקצוע קושי על דיווחו הנוער מבני אחוזים ושלושה שבעים ■

 13%ו- מקצועות בשלושה או בשניים מתקשים 50% אחד, במקצוע מתקשים מהמתקשים
ויותר. מקצועות בארבעה מתקשים

 להשתתף שיוכלו כדי מספיקה בעברית שליטתם שרמת דיווחו מהתלמידים 70%מ- למעלה ■
מיוחדים. קשיים ללא מבחנים ולכתוב בית, שיעורי להכין בכיתה, בדיונים

 11 % הבחינות, לכל שיגשו מעריכים לבגרות במסלול הלומדים התלמידים מבין אחוזים שמונים ■
יגשו. בחינות לאלו יודעים לא עוד 9%ו- לחלקן, שיגשו מעריכים
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 הבגרות, מבחינות חוששים אינם כלל לבגרות במסלול מהלומדים (37%) משליש למעלה ■
 הוותק עם יורד החוששים אחוז כולן. לגבי חוששים 11%ו- חלקן, לגבי חוששים (52%) כמחצית

בארץ.

 ספציפיים: משיעורים והן שלמים לימודים מימי הן - למדי רווחת מלימודים ההיעדרויות תופעת ■
 15%מ- ויותר לריאיון שקדם בחודש יותר או פעמים ארבע שנעדרו דיווחו הנוער מבני 16%

זו. בתדירות ספציפיים משיעורים שנעדרו דיווחו

 הנוער מבני 28% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 הגילים טווח בקרב מלימודים. 55נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות נעדרו
.37%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור 17-16

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 55
כלל. לומדים

בבית-רזספר לעולים הניתן הסיוע 8.3
בית-הספר. בצוות כלשהו לגורם היא כשהכוונה לייעוץ, פנו הנוער בני (57%) כמחצית ■

לפחות. אחד במקצוע קונקרטי סיוע מקבלים הנוער בני (54%) כמחצית ■

 כמחצית בית-הספר; מצוות שקיבלו מהייעוץ שביעות-רצון הביעו הנוער מבני (55%) כמחצית ■
מקבל. שילדן מהעזרה מרוצות האמהות (44%)

מסופקים: בלתי צרכים ■

שקיבלו. מהייעוץ מרוצים אינם הייעוץ ממקבלי (45%) מחצית כמעט -
 המתקשים מבין 29%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 38%כ- -

הלימוד. במקצועות קונקרטי סיוע מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה
 מרוצים אינם מאמהותיהם וכמחצית בלימודים קונקרטי סיוע שקיבלו הנוער מבני כשליש -

זה. מסיוע
לקבלו. רוצים היו סיוע מקבלים שאינם הנוער מבני כשליש -
נוסף. סיוע בקבלת מעוניינים סיוע המקבלים הנוער מבני אחוזים ותשעה חמישים -
 עם וביחסים בתקשורת בקשיים הקשורים שונים גורמים על דיווחו לסיוע פנו שלא אלו רוב -

 מהאפשרות וייאוש בושה כגון גורמים, על וכן לפנות; מהם המונעים כגורמים המורים
אפקטיבי. יהיה אכן שהסיוע

 אחוז - שנים חמש לאחר גם אבל בארץ, הוותק עם יורדים הסיוע מקבלי ששיעורי לציין יש -
 מעוניינים מקבלים שאינם מאלה מבוטל לא ואחוז סיוע, מקבלים הנוער מבני מבוטל לא

בכך•
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 בעברית קשייהם על גם אך בלימודים, מצבם על בעיקר בית-הספר צוות עם התייעצו הנוער בני ■
האישיות. בעיותיהם ועל

מידע וצורכי סיוע מקורות 8.4
 "אינפורמציון המתנ״ס, כמו אוניברסליים, היותר השירותים עם יחסית רחבה היכרות קיימת ■

התעסוקה. ולשכת הספרייה סנטר",

 במצוקה לנערה היחידה כגון נוער, לבני ספציפיים ושירותים לנוער" "מענה כגון שירותים, ■
יותר. מועטת במידה ומנוצלים מוכרים

 ללימודים, הקשורים שונים לנושאים ביחס מידע בקבלת רב עניין מביעים והאמהות הנוער בני ■
וכר. צבאי שירות פנאי, פעילויות

הנוער בני עבודת 8.5
 רוב היהודים. הנוער בני כלל בקרב 10%כ- לעומת וזאת, עובדים, הנוער מבני (20%) גבוה שיעור ■

עובד. שבנם מכך מרוצים הנוער בני הורי

בצהייל השירות 8.6
 ללמוד מתכוונים 37% לצה״ל; להתגייס מתכוונים ומעלה 16 מבני אחוזים ותשעה ארבעים ■

 טרם 2%ו- מהבנים( 2%ו- מהבנות 7%) להתגייס מתכוונים אינם 12% להתגייס; ואחר-כך קודם
יתגייסו. אם החליטו

 מאוד". "חוששים 5%ו- חוששים" "די 19% אך הצבאי, מהשירות חוששים אינם הנוער בני רוב ■
ומהטירונות. מעניין לא תפקיד להם שיהיה מכך זמן, מבזבוז בעיקר חוששים הנוער בני

 ללמוד הנוער לבני יתרום הצבאי שהשירות מצפים ומהאמהות הנוער מבני למחצית קרוב ■
העצמי. לביטחונם יתרום שהשירות מצפים וכשליש מקצוע,

חברתית השתלבות 8.7
 על - וזאת העולים, הנוער בני של טובה חברתית והסתגלות השתלבות על מצביעים הממצאים ■

ואינדיקטורים. ממדים של רחב רצף פני

הוותיקים. הישראלים התלמידים מיחס רצון שבעי (83%) הנוער בני של הגדול הרוב ■

 בבית-הספר, בהפסקות ותיקי□ ישראלים עם מבלים הנוער מבני (61%) שני-שלישי□ כמעט ■
ותיקים. עם רק מבלים מתוכם 10% כאשר
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 יצאו 16% בית-הספר; מטעם שאורגנו הטיולים לכל יצאו הנוער מבני אחוזים וחמישה שבעים ■
 השתתפו שלא או מהטיולים בחלק רק שהשתתפו הנוער בני טיול. לאף יצאו לא 9%ו- לחלקם

 לצאת להם הרשו לא ושהוריהם הטיולים, עלות אישיות, בעיות - לכך שונות סיבות ציינו כלל
לטיול.

נפש". "חבר יש הנוער בני של (83%) המכריע לרוב ■

 ש״תמיד" דיווחו 51 % אך גילם, בני עם בקשרים מחסור על דיווחו הנוער מבני (22%) רבע כמעט ■
 ש״בדרך דיווחו 6% לבלות, מי עם להם יש כלל" ש״בדרך דיווחו 42% לבלות, מי עם להם יש

לבלות. מי עם להם אין פעם שאף דיווחו 1% ורק לבלות, מי עם להם אין כלל״

הטובים. ידידיהם בין ותיק ישראלי יש הנוער מבני 61%ל- ■

ותיקים. ישראלים עם קשר יותר רוצים הנוער מבני אחוזים ושלושה חמישים ■

בארץ. הוותק עם משתפרת החברתית ההשתלבות שנבדקו, הממדים ברוב ■

 להתנסויות המתייחסים המעודדים לממצאים בהשוואה וברחובות, בכרמיאל גם שנמצא כפי ■
 הנוער בני של הכוללניות לעמדותיהם המתייחסים הממצאים הרי נוער, בני של האישיות

 פחות. הרבה חיוביים עולים נוער בני לבין ותיקים ישראלים נוער בני בין הקשרים בנושא
 בני בין קשרים מעט שיש נאמר בו היגד עם הסכימו הנוער מבני (65%) כשני-שלישים לדוגמה,

 הקבוצות שתי בין שהסכסוכים הסכימו (49%) הנוער בני וכמחצית עולים נוער ובני ותיקים נוער
תכופים.

 בדרך החיוביות, ההתנסויות בין כסתירה לכאורה, שנראה, למה אפשריים הסברים שני יש ■
 שלבני ייתכן ראשית, יותר. השליליות דעותיהם לבין החברתי, בתחום עולים נוער בני של כלל,

 אף על כללי, באופן ותיקים עם החברתיים הקשרים לנושא סטריאוטיפית התייחסות יש הנוער
 בהשוואה יחסית מצומצמת קבוצה מהווים העולים בנוסף, יותר. החיוביות התנסויותיהם

 עם חיוביים חברתיים קשרים המקיימת הוותיקים שקבוצת ייתכן לכן הוותיקים, לישראלים
 יחסית. קטנה - חיוביים יהיו האישית התנסויותיהם על העולים שדיווחי לכך והמביאה העולים

 עוינת, אף ולעתים יותר, מסויגת גישה עם ותיקים של יותר רחבה קבוצה יש זו, קבוצה לצד
העולים. כלפי

הקליטה מתהליך כללית ושביעות-רצון הישראלית לחברה ההשתייכות תחושת 8.8
העולים. הנוער בני בקרב לארץ קשר של התפתחות של ניכרת מידה על מצביעים הממצאים ■

 מרוסים" ישראלים כ״יותר או (34%) מידה״ באותה ורוסים כ״ישראלים עצמם רואים הרוב -
ישראלים. כיותר עצמם את לראות רוצים שרבים הממצא הוא במיוחד ומעניין (,16%)

הישראלית. הלאומית הזהות תחושת במידת בארץ הוותק עם ביותר משמעותי שינוי יש -
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 או מישראלים" רוסים כ״יותר עצמם הרואים 45%כ- של משמעותית קבוצה יש זאת, עם יחד ■
 29%כ- עדיין יש בארץ שנים חמש אחרי כך. עצמם את לראות שרוצים 20%וכ- לגמרי" כ״רוסים

זו. בקטגוריה

 לעלות ההחלטה על חוזרים היו ורובם מהקליטה מרוצים די או מאוד מרוצים הנוער בני רוב ■
ארצה. לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא 14%ו־ מרוצים שאינם 18% יש אולם ארצה.

(.20%)כ- התנדבותית בפעילות להשתתף מעוניינים הנוער מבני משמעותי מאוד שיעור ■

 של ניכרים אחוזים ייחסו המדינה, לאופי הקשורים חשובים ערכים על שאלות לסדרת בתגובה ■
המדינה. של היהודי באופי הקשורים לפריטים רבה חשיבות הנוער בני

והוריהם הנוער בני את המדאיגות העיקריות והסוגיות הבעיות 8.9
 מהמצב יותר גדולה אכזבה על מצביעה הקיימת למציאות העלייה לפני הציפיות השוואת ■

 השתלבותם את העריכו 10% רק החברתי: המצב לעומת בארץ כללי באופן ומהחיים הלימודי
 19%ו- בלימודים ההשתלבות את כך שהעריכו 21 % לעומת ציפו, מאשר טובה כפחות החברתית
בארץ. כללי באופן החיים את כך שהעריכו

 לימודים בעיקר ציינו הנוער בני בקושי, נתקלים הם שבהם נושאים על שאלות לסדרת בתשובה ■
 ההורים. עם יחסים או החברתי המצב את ציינו בלבד מעטים המשפחה. של כלכלי ומצב

והתעסוקה. הדיור המשפחה, של הכלכלי המצב את בעיקר ציינו האמהות

 הוא שצוין העיקרי והנושא בניהן לגבי דאגה שמעוררים נושאים על האמהות נשאלו במקביל, ■
 מצב הילד, של רוחו ממצב כגון רבים, מנושאים מודאגים ההורים כללי באופן הלימודים. מצב

ועבודתו. בריאותו
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11

רב־משתני ניתוח - בלימודים קשיים :1 נספח

ומקצועות" "שפה המשתנה א.
 מטלות עם להתמודד כמאפשרת העברית בשפה לשליטה המתייחסות משאלות מורכב המשתנה

מתקשה. הנער בהם מקצועות ממספר וכן שונות בית-ספריות
ג
טובה: מספיק שאינה העברית בשפה שליטה כולל במשתנה "שפה" המרכיב .

בשיעור אומרים שהמורים מה את להבין - 1
בכיתה שאלות על ולענות להצביע - 2

בית שיעורי להכין - 3 *

ובבחנים בבחינות שאלות על לענות - 4 י
4

הנער בהם מקצועות שבעה עד של רשימה הכוללים נוספים פריטים שבעה ישנם לכך בנוסף !
מתקשה. ,

 מתקשה )לא מ־ס נע זה משתנה טווח כאשר ,11 הוא ומקצועות״ ״שפה במשתנה המרכיבים סך־כל
וברגרסיה (7 - המקצועות ובכל ,4 - השפה פריטי בכל )מתקשה 11 ועד ובשפה( מקצוע באף 1

כך: זה רצף נחתך הלוגיסטית :
הנוער(. מבני 69%) (0) מתקשה לא -< 3 - 0 נ

הנוער(. מבני 31%) (1) מתקשה -<11-4

"מקצועות" המשתנה ב.
הלימוד? ממקצועות יותר או באחד לך קשה האם השאלה על מבוסס

הנוער(. מבני 21%) (0) = לא
הנוער(. מבני 73%) (1) = כן
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 משתני לפי בנתניה עולים נוער בני במחקר ומדגם אוכלוסייה :2 נספח
)באחוזים( הדגימה

המדגם
א(=476)

האוכלוסייה
א(=946)

100 100 מי|
54 53 בנים
46 47 בנות

100 100 גיל

17 16 14
29 29 15
25 24 16
20 19 17

9 12 18

100 100 בארץ ותק
24 23 שנתיים עד
10 12 שנים לשלוש שנתיים בין
49 45 לחמש שנים שלוש בין
17 20 שנים מחמש יותר

100 100 □בלימודי מעמד
85 85 החינוך משרד שבפיקוח בבית-ספר לומד

6 4 החינוך משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת לומד
- 3 ידוע לא בית-ספר סוג אך נלומד
9 8 כלל לומד לא
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די: חלק

 לשעבר: מברית-המועצות עולים נוער בני קליטת
ברמלה ממחקר ממצאים



מבוא .1
מרכיבים: מספר וכלל 1996 ליולי מארס בין נערך ברמלה הנתונים איסוף

 הנוער בני כל את לאתר על-מנת רמלה בעיר הדיור יחידות 11,018 של לדלת מדלת סריקה (1)
 גרים בהן דירות 1,879 אותרו בסריקה והוריהם. (18-14 )גילאי לשעבר מברית-המועצות העולים

 1989 משנת ארצה שעלו 18-14 גילאי עולים, נוער בני 522 אותרו לשעבר. מברית-המועצות עולים

 בברית-המועצות לימודיהם את סיימו שכבר נוער בני נרשמו לא הסריקה בתהליך ואילך.
במחקר. כלולה אינה זו קבוצה ולפיכך בארץ, או לשעבר

 של העיקריים הצרכים את לאתר על-מנת ואמהותיהם הנוער בני מבין מדגם של עומק ריאיון (2)
 מין, של קריטריונים פי על נבנתה הדגימה האמהות. ראות ומנקודת ראותם מנקודת הנוער בני
 הריאיון (.273 ע״מ 2 בנספח והאוכלוסייה המדגם התפלגות )ראה מלימודים ונשירה ותק גיל,

 - אחרים נוער בני עם יחסים בבית-הספר, השתלבות כגון תחומים, במגוון לצרכים התייחס
 נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות והשתלבות המשפחה, בתוך יחסים כאחד, ותיקים וישראלים עולים
 לצרכים מענה מספקים אכן הקיימים והשירותים הסיוע בה המידה על לעמוד העומק ריאיון

 לשעבר. מברית-המועצות עולים מראיינים על-ידי בוצעו העומק וראיונות הסריקה אלו.
 ותוכנם, השאלונים מבנה המחקר, מטרות על הסברים שכלל הדרכה ביום השתתפו המראיינים

 לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו הריאיון. בעבודת תרגול וכן הראיונות, ביצוע
 בקרב שבוצעו הראיונות מספר ואילו 349 על עומד הנוער בני בקרב שבוצעו הראיונות מספר

56.356 על עומד האמהות

 לפני הופסק המחקר אולם רואיינו נוספות אמהות ושש התראיינה, אימו אולם להתראיין סירב אחד נער 56
 תוך פעמיים האם רואיינה ,18-14 בגיל נערים שני היו בהן משפחות 45ב- בניהן. את לראיין שהתאפשר
בנפרד. בן לכל התייחסות

 עבודת רכזי עברו במסגרתה השאלונים, כל על איכות בקרת נערכה הראיונות, לביצוע במקביל
 וכהלכה. במלואם שמולאו לוודא במטרה מהשדה, חזרו שבו ביום השאלונים כל על השדה
 המרואיינים, עם טלפון שיחת באמצעות מהשאלונים, 44%כ- על אמינות בדיקת נערכה בנוסף

בשאלון. הקיים למידע תשובותיהם בין ההתאמה ונבדקה שאלות מספר שוב נשאלו בה
 בשאלון פנים־אל-פנים: הריאיון לאחר והאמהות הנוער בני מילאו אותו עצמי למילוי שאלון (3)

 על-ידי המופעלים משמעת אמצעי כגון יותר, ואישיים רגישים בנושאים שאלות נכללו זה
וכר. אלכוהול שתיית בסמים, שימוש ההורים,

 הראיונות מתוך הן ברמלה, ואמהותיהם הנוער בני מחקר מתוך ממצאים בהרחבה יוצגו זה בחלק
 כרמיאל, על הממצאים עובדו רמלה על הדוח כתיבת בעת עצמי. למילוי השאלונים מתוך והן

 לחלק התייחסות גם כולל הדוח אופקים. על הממצאים במלואם עובדו וטרם ונתניה, רחובות
ברמלה. שהתקבלו לממצאים השוואה תוך האחרים, ביישובים שהתקבלו מהממצאים

 במחקרים המכון עסק יישובים, בחמישה הנוער בני על המחקר סיום שלאחר לציין אף יש
 אתיופיה יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן־פרנקוביץ )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים
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 חלק של השוואות ג□ מופיעות אלו מחקרים על המבוססים בדוחות (.1998 ונועם ליפשיץ )ראה
לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני כלל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים

ומשפחותיהם הנוער בני של סוציו-דמוגרפ׳ים מאפיינים .2
 בני ושל ברמלה העולים הנוער בני של העיקריים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים יתוארו זה בפרק

 תנאי של שונים ומאפיינים בארץ, הוותק תקופת מוצא, רפובליקת הנוער, בני גיל כגון משפחותיהם,
ההורים. של והכלכלי התעסוקתי ומצבם דיור תנאי כגון חייהם,

ומין גיל 2.1
 בנות. וכמחציתם בנים כמחציתם ,18-14 גילאי ברמלה, נוער בני 349 על נתונים נאספו זה במחקר
 והקטנה שכבה, בכל הנוער מבני 26% הכוללות ,16 ובני 15 בני של הן ביותר הגדולות הגיל שכבות
הנוער. מבני 9% הכוללת 14 בני של היא ביותר

הטעו בני של סוציו-דסוגרפיים סאפ״נ״ם :1 לוח

באחוזים
 במספרים
מוחלטים

100 349 סה־כ

מ׳ן
54 188 זכר
46 161 נקבה

גיל
9 33 14

26 90 15
26 90 16
23 81 17
16 55 18

סוצא אזורי
6 20 *רוסיה

16 55 מולדביה בילורוסיה, אוקראינה,
3 12 קווקז

73 256 אסיה
2 6 בלטיות רפובליקות

בארץ ותק
ר 23 משנתיים פחות

10 37 שנים לשלוש שנתיים בין
22 76 שנים לחמש שלוש בין
61 213 ויותר שנים חמש

קווקזיות. לאוטונומיות פרט *
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לשעבר בברית-הסועצות מוצא רפובליקת 2.2 ;
)פרט מרוסיה 6% לארץ: העלייה לפני התגוררו בהם עיקריים מוצא אזורי חמישה ציינו האמהות ;

 אסיאתיות, מרפובליקות 73% ומולדביה; בילורוסיה, מאוקראינה, 16% הקווקזיות(; לאוטונומיות
 נוספים 2%ו־ מקווקז 3% מבוכרה; ובעיקר קווקז( )מלבד תדג׳קיסטן אוזבקיסטן, כגון

הבלטיות. מהרפובליקות

בארץ ותק 2.3
קבוצות: לארבע הנוער בני אוכלוסיית חולקה בארץ, לוותק ביחס המחקר ממצאי בניתוח !
ששהו נוער בני - השנייה הקבוצה (;7%) משנתיים פחות בארץ שהו אשר נוער בני כוללת הראשונה ,

 (;22%) שנים לחמש שלוש בין בארץ ששהו נוער בני - השלישית (;10%) לשלוש שנתיים בין בארץ
(.61%) שנים מחמש למעלה בארץ שהו אשר נוער בני כוללת והרביעית

דיור ותנאי משקי-בית 2.4
הסער בני משפחות וסוג׳ גודל נ

פחות בלבד, אמהותיהם עם מתגוררים 9% הוריהם, שני עם יחד מתגוררים (90%) הנוער בני מרבית :
והוריו. בן־זוגה עם גרה אחת ונערה אבותיהם, עם רק מתגוררים הנוער מבני 1%מ- 1

1
 הדירה באותה מתגוררים 20%ו- ואחיות, אחים עם גם מתגוררים הנוער מבני (67%) שני-שלישים

וסבתות. סבים - המורחבת המשפחה בני עם גם

חד-הוריות משפחות 1

 .9% על ועומד יחסית נמוך ברמלה הנוער בני משפחות בקרב 57החד-הוריות המשפחות שיעור
 ברחובות 16%ו- בנתניה 24%) המחקר נערך בהם היישובים בשאר מהשיעור נמוך זה שיעור

 בקרב הוותיקות. הישראליות המשפחות בקרב החד-הוריות המשפחות לשיעור ודומה ובכרמיאל(,
 מתחת ילדים עם המשפחות כלל מתוך החד-הוריות המשפחות שיעור עמד ישראל אוכלוסיית כלל
 (.1995 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה בארץ 1994 בשנת 10.8% ועל 1989 בשנת 8.4% על 18 לגיל

אישה. עומדת החד-הוריות מהמשפחות 93% בראש

 בלא לפחות, אחד נתמך ובילד יחיד מהורה מורכבת משפחתית, כיחידה מוגדרת חד-הורית משפחה 57
(.1993 ועמיתיה )בר-און השני המין מן זוג בן קבוע באופן אליה שישתייך

דיור צפיפות

 לחדר, נפשות 1.73 של ממוצע על עומדת ברמלה העולים הנוער בני משפחות של הדיור צפיפות
 )הלשכה 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב לחדר נפשות 0.99 של ממוצע לעומת

(.1995 לסטטיסטיקה המרכזית
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דקר סוג•

 גבוה זה אחוז בבעלותן. בדירה גרות (93%) הנוער בני משפחות של המכריע הרוב כי עולה 2 מלוח
 המקבילים במחקרים שנמצאו העולים הנוער בני משפחות בקרב הדירות בעלי מאחוז בהרבה

ו-ג׳(. ב׳ א; )חלקים 58(53%) ונתניה (,43%) רחובות (,58%) בכרמיאל

 כלומר, .1996 בשנת - וברמלה יותר מאוחר שנה ובנתניה ברחובות ,1994 בשנת נאספו בכרמיאל הנתונים 58
 אלו. במועדים שונה היתה בארץ הקליטה שאווירת אף וייתכן שונה ותק בעלות באוכלוסיות מדובר

בארץ. ותק לפי עיבודים כוללים השונים בדוחות המופיעים הניתוחים רוב מאידך,

)באחוזים( בארץ ותק לפי העולים, הנוער בני משפחות של דיור סוג• :2 לוח

 למעלה
שנים מחמש

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 עד
שנתיים סרדכ דיור סוג

213 76 37 23 349 מזחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

99 88 92 44 93 *בעלות
־ 1 - - ־ **ציבורית שכירות
1 11 8 56 7 פרטית שכירות

 אינם אך דירה רכשו נוספים אחוזים שלושה בבעלותם. בדירה המתגוררים עולים כוללת זו הגדרה *
 אחר, באזור ממוקמת שהדירה ייתכן אולם בבעלותם, לדירה לעבור עומדים שהם ייתכן בה: מתגוררים

שונות. מסיבות בשכירות להתגורר מעדיפים והם
עולים. ומלונות מעמידר/עמיגור, שכירות **

ק<0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 בארץ המתגוררות מהמשפחות 44% רק בארץ. הוותק עם עולה דירה בעלות המשפחות אחוז כצפוי,
 ועד שנים חמש עד שלוש של ותק בעלות מהמשפחות 88% לעומת בבעלותן, בדירה גרות שנתיים עד

דירה. שרכשו שנים מחמש למעלה בארץ המתגוררות מהמשפחות 99% של לשיעור

 הכרוכות הכלכליות ההתחייבויות עם להתמודד יותר קל זוג עומד שבראשן למשפחות הנראה, כפי
 בבעלותן, בדירה גרות זוג עומד שבראשן (94%) במשפחות המכריע הרוב ואכן, דירה, ברכישת
החד-הוריות. מהמשפחות (77%) כשלושה-רבעים לעומת

 1994-1989 השנים בין לארץ שעלו לשעבר ברית-המועצות מעולי 69% השיכון, משרד נתוני פי על
 1989 בשנת מהעולים 42%מ- בארץ, הוותק עם עולה דירה שרכשו המשפחות שיעור דירה. רכשו

(.699 עמ׳ ,1996 המדינה מבקר )דוח 1994 בשנת מהעולים 87%ל-
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 בברית- מאשר בארץ טוב כפחות שלהן הדיור מצב את העריכו מהאמהות (54%) ממחצית למעלה
 לשעבר, בברית-המועצות למצב דומה הדיור מצב כי העריכו (29%) מרבע יותר לשעבר. המועצות

לשעבר. בברית-המועצות משהיה טוב בארץ המצב כי העריכו מהאמהות 17% ואילו

 יותר גבוהים והם הוותק, עם עולים בארץ יותר כטוב הדיור מצב את המעריכות האמהות שיעורי
 בקרב יותר גבוהים וכן המשפחה, בן בבעלות או שבבעלותן בדירה המתגוררות האמהות בקרב

 ביישובים זה בנושא לממצאים מאוד דומים אלו ממצאים נמוכה. דיור בצפיפות המתגוררות
המחקר. נערך בהם האחרים

העולים הנוער בני הורי השכלת 2.5
 נמוכה אך יחסית, גבוהה השכלה רמת בעלת אוכלוסייה היא העולים הנוער בני הורי אוכלוסיית

 שיעור המחקר. נערך בהם האחרים ביישובים העולים הנוער בני הורי של ההשכלה רמת מאשר יותר
 מכללה סיימו מהאמהות 40% כאשר ,68%ל- מגיע האמהות בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלות

אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו מהן 28%ו- מקצועית

 אחוזים וחמישה עשרים .58%ל- ומגיע יותר נמוך האבות בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור
 המחקרים ממצאי אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו 33%ו- מקצועית, מכללה סיימו מתוכם
 אלה. בערים העולים הנוער בני הורי בקרב יותר גבוהה השכלה רמת על מצביעים וברחובות בנתניה

 69%וכ- אינסטיטוט, או באוניברסיטה לימודים סיימו ברחובות מהאבות 65%כ- לדוגמה,
מהאמהות.

 בטווח לשעבר, ברית-המועצות עולי אוכלוסיית כלל בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור
 נועם )נוה, 83%כ- על 1992 בשנת עמד ברמלה, הנוער בני הורי גילאי לטווח הדומה ,54-35 הגילים
 שיעור עמד זה, גילים בטווח 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב (,1993 ובניטה

(.1995 )למ״ס בלבד 39%כ- על העל-תיכונית ההשכלה בעלי

העולים הנוער בני הורי של התעסוקתי מצבם 2.6
תעסוקה שיעור׳

 17%ב- עובדים; ההורים שני הורים, זוג יש בהן מהמשפחות (72%) כשלושה-רבעים בקרב

 מהמשפחות 2%ב- ורק היחידה, המפרנסת היא האם מהמשפחות 9%ב- האב, רק עובד מהמשפחות
 מכון על-ידי שנערך ארצי תעסוקה סקר לממצאי דומים אלה ממצאים עובדים. אינם בני-הזוג שני

 - 16%ב- ההורים, שני עובדים הורים, זוג יש בהן מהמשפחות 77% בקרב 59:1994 בשנת ברוקדייל
בדפוס(. ונועם, )ליטוויק עובד לא אחד אף אחד באחוז ורק האם, רק - 6%ב- האב, רק

 המחקר לאוכלוסיית המקביל בגיל ונשים גברים השאר, בין כוללים, התעסוקה מסקר הנתונים 59
ילדים. להם שיש ,54־35 גילאי כלומר ברמלה,
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 העומדים הגברים שני עובדות. מהאמהות 57% אשה, עומדת שבראשן החד-הוריות המשפחות בקרב
עובדים. חד-הורית משפחה בראש

 .89% על עומד המועסקים האבות שיעור .79%כ- על ועומד גבוה ברמלה המועסקות האמהות שיעור
 בקרב94%ו- נשים, בקרב 82% התעסוקה: בסקר שנמצאו המקבילים לשיעורים דומים אלה שיעורים

בדפוס(. ונועם, )ליטוויק גברים

 שעות ממוצע שעות. 50כ- על האבות ושל 41 על עומד האמהות של השבועיות העבודה שעות ממוצע
 34 על עמד 1994 בשנת 54-35 גילאי בישראל היהודים המועסקים אוכלוסיית כלל של העבודה

 בקרב שעות 49 או (,180-179 עמ׳ ,1994 )למ״ס העובדים הגברים בקרב 48ו- העובדות הנשים בקרב
 כך בדפוס(. ונועם, )ליטוויק התעסוקה סקר ממצאי פי על הנשים בקרב שעות 38ו- הגברים

 העלול דבר ותיקים, ישראלים מאשר יותר רבות שעות עובדים העולים הנוער בני הורי שבממוצע
 מתמודדים הנוער בני בה בשעה הנוער, בני בחיי שלהם המעורבות ומידת הקשרים אופי על להשפיע

ההתבגרות. בגיל ההגירה סיטואציית עם

העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד 2.7
 לשעבר ברית-המועצות מעולי רבים מתקשים בארץ הקליטה של הראשונים בשלבים שלפחות ידוע

 נמצא ואכן, והכשרתם. כישוריהם את שתהלום תעסוקה - שכן כל ולא כלשהי, תעסוקה למצוא
 משלח- הרכב לבין לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של משלחי-היד הרכב בין פער קיים כי

בישראל. ידם

 וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במשלחי-יד עלייתן לפני עסקו מהאמהות (63 )%כשני-שלישים
 בעבודות בישראל העוסקות האמהות שיעורי אלו. במשלחי-יד עוסקות 18% רק בישראל, ואילו
 לעומת 37% - לשעבר בברית-המועצות מהשיעורים ניכר באופן גבוהים בתעשייה מקצועיות בלתי
 (23%) מהאמהות יותר גבוה אחוז מקצועיות. בלתי בעבודות אחת אף הועסקה לא שבו מצב

העלייה. לפני זה בתחום שהועסקו 15% לעומת והשירותים, המכירות בתחום בארץ השתלבו

 חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו מהאמהות (30%) כשליש
 26%ו־ ושירותים, המכירות בתחום מועסקות 22% אלו, במקצועות בארץ מועסקות וטכניים,

 ובעבודות (,12%) פקידות בעבודות מועסקות השאר בתעשייה. מקצועיות בלתי בעבודות מועסקות
(.1%) ניהוליים ובמקצועות (,9%) בתעשייה מקצועיות

 ירידה וישנה ובישראל, לשעבר בברית-המועצות משלחי-היד הרכב בין פער קיים האבות בקרב גם
 במשלחי-יד מהאבות (37%) כשליש עסקו לשעבר שבברית-המועצות בעוד המקצועי. בסטטוס

 37% זאת, לעומת בישראל. אלה במשלחי-יד עוסקים מהם 13% וטכניים, חופשיים אקדמיים,
 לשעבר בברית-המועצות כאשר בתעשייה, מקצועיים בלתי כפועלים בישראל מועסקים מהאבות

זה. בתחום מהאבות אחד אחוז רק עסקו
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)באחוזים(* ובישראל לשעבר בבוית־תמועצות העולים הטעו בני הורי של סשלחי־היז־ :3 לוח

אבות אמהות

ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר

100 100 100 100 סה״כ

8 22 ר 29 ומדעיים אקדמיים
5 15 11 34 וטכניים חופשיים
1 ר 1 3 ניהוליים
2 1 9 9 פקידות
9 14 23 15 ושירותים מכירות

38 40 12 10 בתעשייה מקצועיים עובדים
37 1 37 0 מקצועיים בלתי עובדים

 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1994 משלחי־היד של האחיד הסיווג לפי סווג *
ק<0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 30% וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האבות מבין

 במכירות 7% פקידות, בעבודות 2% ניהוליים, במקצועות 2% בישראל, אלו במקצועות מועסקים
 בלתי בעבודות מועסקים 27%ו- בתעשייה, מקצועיות בעבודות מועסקים 32%כ- ושירותים.
מקצועיות.

 פחות בארץ הנמצאות האמהות שמבין בעוד כי עולה בארץ לוותק משלחי-היד בין הקשר בבדיקת
 במשלחי-יד מועסקות 23% טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד מועסקת אינה אחת אף משנתיים

 שנמצאות האמהות מכלל 92% כמו-כן, שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאות האמהות מבין אלו
 האמהות בקרב 28%ל- עד יורד זה ושיעור מקצועיות, בלתי בעבודות עובדות משנתיים פחות בארץ

שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאות

 מועסק אינו משנתיים פחות בארץ הנמצאים מהגברים אחד אף הגברים. בקרב גם קיימת זו מגמה
 ובעוד שנים. מחמש למעלה בה השוהים אלו בקרב 16% לעומת טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד
 הולך משנתיים, פחות בארץ הנמצאים הגברים מקרב 57% מועסקים מקצועית בלתי שבעבודה

 הנמצאים מקרב 32% ולכדי שנים, לחמש שלוש בין בארץ הנמצאים בקרב 43%ל- ויורד זה שיעור
(.4 לוח )ראה ויותר שנים חמש בארץ

 מאשר יותר גבוהים ברמלה מקצועיות בלתי בעבודות המועסקים והאמהות האבות שיעורי זאת, עם
ונתניה. רחובות, בכרמיאל,

 יותר נמוך עלייתם, בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות שעסקו ברמלה הנוער בני הורי שיעור
 ברחובות, 62% לעומת ברמלה, הנוער בני מאמהות 29% לדוגמה, וכרמיאל. נתניה ברחובות, מאשר
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 לעומת ברמלה, בלבד 7% על ועומד בארץ בעיסוקן גם נשמר זה פער כצפוי, אלה. במקצועות עסקו
 ליישובים רמלה בין ההשוואה כאשר גם נשמר זה שפער לציין, יש ברחובות. מהאמהות 25%

בארץ(. ותק אותו בעלות אמהות בקרב )כלומר, הוותק על פיקוח תוך נערכת האחרים

)באחוזים( בארץ ותק לפי המועסקים, הנוער בני הורי של בישראל יד משלח• :4 לוח

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 פחות
משנתיים

100 100 100 100 אבות
10 4 4 - ומדעיים אקדמיים מקצועות
6 5 - - וטכניים חופשיים
2■ - - - ניהוליים
2 2 - ר פקידות

11 2 8 - ושירותים מכירות
37 44 38 36 בתעשייה מקצועיים עובדים
32 43 50 57 מקצועיים בלתי עובדים

100 100 100 100 אמהות
8 6 8 - ומדעיים אקדמיים מקצועות

15 5 - - וטכניים חופשיים
1 - - - ניהוליים

11 6 - - פקידות
24 22 32 8 ושירותים מכירות
13 15 8 ־ בתעשייה מקצועיים עובדים
28 46 52 92 מקצועיים בלתי עובדים

ק<0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 שליש לדוגמה, המוצא. רפובליקות לפי הנוער בני הורי של במשלחי-היד בולטים הבדלים קיימים
 במקצועות מועסקות הבלטיות( )כולל האירופאיות הרפובליקות יוצאות מהאמהות (33%)

 ארבעים קווקז. מיוצאות אחת ואף אסיה מיוצאות 13% לעומת וטכניים, חופשיים אקדמיים,
 בלתי בעבודות מועסקות מקווקז, 29%ו- האסיאתיות מהרפובליקות מהאמהות אחוזים ושבעה

האירופאיות. מהרפובליקות מהאמהות 11%ל- בהשוואה מקצועיות,

 הבלטיות( הרפובליקות )כולל אירופה יוצאי מהאבות 36% האבות: בקרב גם קיימת זו מגמה
 בקרב אחד ואף אסיה יוצאי בקרב 5% לערמת וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד מועסקים

 לעומת מקצועיות, בלתי בעבודות מועסקים אסיה יוצאי האבות (45%) מחצית כמעט קווקז. יוצאי
אירופה. יוצאי בקרב 15%

הנוער בני הורי של הכלכלי מצבם 2.8
 וקשייהם הנוער בני קליטת של שונים היבטים על השפעה בוודאי יש המשפחות של הכלכלי למצבן

האמהות התבקשו השאלות באחת שאלות. סדרת באמצעות נבחן זה נושא הקליטה. בתהליך
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כיו□ שלך החיים מרמת מרוצה את מידה "באיזו לשאלה: בהתייחס הכלכלי מצבן את להעריך ג
ענו 25% שלהן, החיים מרמת מאוד״ ״מרוצות שהן ענו מהאמהות אחד אחוז כלכלית?״ מבחינה -

 לא חייהן. מרמת מרוצות אינן כלל 20%וכ- מרוצות" כל-כך "לא (54%) כמחציתן "מרוצות״, שהן
 מרמת ו״מרוצות" מאוד" ה״מרוצות האמהות אחוז בוותק. העלייה עם זו במגמה שינויים נמצאו
 בקרב 31%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאות אמהות בקרב 17%מ־ בארץ, הוותק ע□ עולה חייהן

למצבם קשורה החיים מרמת שביעות-הרצון כצפוי, שנים. מחמש יותר בארץ הנמצאות אמהות נ
שביעות-רצון הביעו העובדות מהאמהות אחוזים ותשעה עשרים הנוער. בני הורי של התעסוקתי ג
שבני-זוגן מהאמהות 30%כ- כמו-כן, הלא-מועסקות. בקרב בלבד 15% לעומת חייהן מרמת 4

מועסקים. לא שבעליהן מהאמהות 14%ל- בהשוואה החיים, מרמת שביעות-רצון הביעו מועסקים,

(55%) האמהות ממחצית יותר לדוגמה, החיים. מרמת לשביעות-הרצון קשור התעסוקה סוג גם י

מהמועסקות 24% חייהן,.לעומת מרמת מרוצות וטכניים חופשיים אקדמיים, במקצועות המועסקות 1
 אקדמיים, במקצועות מועסקים שבעליהן מהאמהות (50%) מחצית כמו-כן, אחרים. במשלחי-יד

אחרים. במקצועות עובדים שבני-זוגן מאלו 27% לעומת החיים, מרמת מרוצות וטכניים חופשיים ,

1
 מלבד המשפחה, של הדיור צפיפות לפי החיים מרמת בשביעות-רצון משמעותיים הבדלים נמצאו לא

 שיעור לחדר. אנשי□ משני יותר של בצפיפות שמתגוררות א(,=32) משפחות של יחסית קטנה קבוצה
המשפחות. שאר בקרב 27% לעומת בלבד, 16%ל- מגיע בקרבן החיים מרמת המרוצות נ
נ

למילוי המשפחתיות ההכנסות מספיקות מידה באיזו האמהות נשאלו זה, בנושא נוספת בשאלה 1
 כי דיווחו מהאמהות (46%) למחצית קרוב וכר. חשמל אוכל, כגון הבסיסיים, היומיומיים הצרכים
 כי דיווחו 36% הללו, הבסיסיים היום־יומיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות המשפחה הכנסות

הצרכים. לרוב מספיקות אינן ההכנסות כי דיווחו 18%ו- מהצרכים, לחלק מספיקות ההכנסות

 הן מאידך, אך, חייהן, מרמת שביעות-רצון חוסר מגלות האמהות רוב מחד, כי, מהנתונים עולה כך
 בין סתירה בהכרח אין הבסיסיים. הצרכים רוב לכיסוי מספיקות שברשותן ההכנסות כי מדווחות

 שואף שהפרט בזמן בו בסיסיים צרכים לכיסוי להספיק יכולות שההכנסות היות אלה, נתונים שני
 מהווה הוותיקה הישראלית שהאוכלוסייה מכך, נובעת זו ששאיפה ייתכן יותר. גבוהה חיי□ לרמת

 יחסית חייהן, מרמת שביעות-רצון חוסר חשות והן משווה, התייחסות קבוצת האמהות לגבי
וברחובות. בכרמיאל נמצאה דומה תמונה זו. לקבוצה

 בארץ הנמצאות האמהות מבין הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות כי המדווחות האמהות שיעור
 שלוש של יותר, ארוכה תקופה בארץ השוהות אלו בקרב (;43%) למחצית קרוב על עומד שנתיים, עד
 בארץ השוהות ביותר, הוותיקות האמהות ובקרב ,37%ל- ומגיע במעט זה שיעור יורד שנים, חמש עד

 .51 ל-% הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות כי המדווחות האמהות שיעור עולה שנים, מחמש למעלה
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 )ראה בני-זוג שני עם משפחות לעומת יותר רבי□ כלכליים קשיים על מדווחות חד-הוריות משפחות
(.5 לוח

)באחוזים( משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

 משפחות
חד-הוריות

 משפחות
 שבראשן

זוג עומד
 כלל

המשפחות
30 318 348 מוחלטים במספרים סה״כ
17 49 46 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות

כלכלית מבחינה החיים מרמת שביעות-רצון
3 28 26 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"

הזמן במשך הכלכלי במצב לשיפור סיכוי קיים
33 45 44 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

ק<0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 הזמן; במרוצת הכלכלי במצבן לשיפור מאוד" טובים "סיכויי□ ישנם כי העריכו מהאמהות 3% רק
 העריכו (44%) מהאמהות למחצית קרוב זאת לעומת לכך״. טובי□ די ״סיכויי□ יש כי מעריכות 41%

 "מאוד לכך הסיכויים כי העריכו 12%ו- טובים" כל-כך "אינם הכלכלי במצבן לשיפור הסיכויים כי
 מול זוג - משפחה מבנה לפי הבדלי□ נמצאו אך ותק, לפי זה בנושא שינויים נמצאו לא טובים״. לא

חד-הורית. משפחה

)באחוזים( בארץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :6 לוח

 חמש
 שנים
ויותר

 שלוש בין
 לחמש

שנים

 ביו
 שנתיים
לשלוש

 פחות
משנתיים סה״כ

213 76 37 23 349 מוחלטים במספרים סה״כ

51 37 38 43 46
 לרוב מספיקות ההכנסות

לכולם או הצרכים

31 20 16 17 26

 החיי□ מרמת שביעות-רצון
 או )"מרוצה" כלכלית מבחינה
מאוד"( "מרוצה

44 44 33 61 44

 במצב לשיפור סיכוי קיים
 )"טובים הזמן במשך הכלכלי
טובים"( "די או מאוד"

ק<0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 ובמידה הנוער, בני הורי מועסקים בהם משלחי-יד סוגי דיור, על בעלות בנושא מהממצאים
 שיפור חל הזמן ממד פני על בה מעודדת, תמונה מצטיירת המשפחה, הכנסות לגבי ג□ - מסוימת

יחול כי הסיכוי להערכת בנוגע מעורבת המגמה אולם, העולים. הנוער בני משפחות של במצבן
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 בהכרח אינם הכלכלי במצב "אובייקטיביים" שיפורים כלומר, הזמן. עם הכלכלי במצב שיפור
 החברה לכלל האמהות התייחסות עקב הנראה כפי זה, מצב של ההערכה בשיפור מלווים

בארץ. הרווחת החיים ולרמת הישראלית

 מברית- עולים משפחות ראשי 393 רואיינו בו העלייה, לקליטת המשרד שערך מעקב במחקר
 בארץ, שנים מחמש למעלה של ותק בעלי הישירה, הקליטה במסלול שנקלטו לשעבר המועצות

 מהעולים אחוזים ארבעה הכלכלי. ממצבם שביעות-רצון הביעו מהעולים יותר גבוה שיעור כי נמצא
 רצון" שבעי כל-כך "לא 46% למדי", רצון ״שבעי 44% הנוכחי, הכלכלי ממצבם שבעי-רצון״ ״בהחלט

 בין בממצאים זה פער של שמקורו ייתכן (.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן כלל״ רצון שבעי ״לא 6%ו-
 שנים חמש של בארץ ותק בעלות הנוכחי, במחקר המשפחות קבוצת לבין הקליטה משרד מחקר
היישוב. ברמת שנעשה זה ממחקר בשונה ארצית ברמה נערך הקליטה משרד שמחקר בכך ויותר,

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .3
 לשעבר, בברית-המועצות מעמדם לעומת בארץ ההורים של התעסוקתי בסטטוס הנפוצה הירידה
 להוות עלולים ואחרים אלה הנוער, בני מתמודדים עמם הקשיים וכן שפה, קשיי כלכליים, קשיים

המשפחה. בתוך דעות וחילוקי קשיים של מוקדים

 בני הערכת משפחותיהם: בני לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של שונים ממדים יוצגו זה בפרק
 להוריהם, הנוער בני בין מחלוקת המעוררים הנושאים הוריהם, עם מבלים שהם הזמן את הנוער

ועוד. להוריהם הנוער בני בין היחסים במערכת הנפוצים הענשה אמצעי

 של הגבוהה הרגישות לאור וזאת עצמי, למילוי שאלונים באמצעות נאסף זה בנושא המידע רוב
ובכנות. בפתיחות לענות הנערים יתקשו פנים־אל-פנים שבריאיון והחשש הנושא

הוריהם עם ביחד מבלים שהם הזמן היקף את הנוער בני הערכת 3.1
 כשני-שלישים מדי", "פחות הוריהם עם מבלים הם כי מדווחים הנוער מבני אחוזים ושלושה עשרים

 "יותר הוריהם עם מבלים הם כי דיווחו 17% ואילו רוצים", שהיו ״כמו הוריהם עם מבלים (60%)
 נמצא לא זמן מדי פחות הוריהם עם מבלים הם כי המעריכים הנוער בני שיעור רוצים". שהיו מכפי
 בני בקרב וכן הבנות בקרב יותר גבוה הוא אולם ההורים, עבודת שעות ולמספר בארץ לוותק קשור
 במעט נמוך מדי" פחות הוריהם עם "מבלים הם כי שדיווחו ברמלה הנוער בני שיעור .18 גילאי נוער

(.26%) וברחובות (29%) בכרמיאל השיעור לעומת

 נוער בני בקרב פחות רווחת הוריהם עם זמן מדי פחות מבלים שהם הנוער בני תחושת כי לשער יש
 אף ואולי מהגרים, הורים של תעסוקתם ולאופי חייהם לתנאי קשורה והיא ותיקים, ישראלים
הגירה. של במצב נוער בני של מוגברים לצרכים
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הוריהם לבין הנוער בני בין דעות חילוקי 3.2
 מקור להוות העשויים שונים, חיים בתחומי נושאים, של רשימה הוצגה ולאמהותיהם הנוער לבני

 כל לגבי ביניהם דעות חילוקי מתגלעים תדירות באיזו לציין התבקשו הם ביניהם. דעות לחילוקי
הללו. מהנושאים אחד

 לדעת הן להוריהם, הנוער בני בין היחסים במערכת ביותר הבעייתי הנושא כי עולה ר מלוח
 הבית. בעבודות והשתתפות והניקיון הסדר על השמירה הוא עצמם, הנוער בני לדעת והן האמהות
 דומה ממצא זה. בתחום בעיות על דיווחו מהאמהות 30%ו- הנוער מבני אחוזים וחמישה שלושים

ובנתניה. בכרמיאל ברחובות, גם נמצא

 כאשר דעות, חילוקי של גבוהה תדירות על הנושאים, כל לגבי דיווחו, המרואיינים משליש יותר לא
האמהות. לעומת הנוער בני בקרב יותר גבוה כלל בדרך זה אחוז

)באחוזים( הנוער ובני האמתות וח1די ע״פ גבוהה* בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

הנוער בני אמהות

22 16 לבית-הספר הקשורים נושאים
35 30 הבית בעבודות הנוער בני והשתתפות בבית וניקיון סדר על שמירה
19 18 לאחאיהם הנוער בני בין מריבות

8 5 לבית מחוץ הנוער בני עבודת
22 14 הביתה הנוער בני חזרת שעות
16 12 בילויים
12 9 הנוער בני של חברים
16 13 הנוער בני לבוש צורת
23 22 רם בקול מוזיקה שמיעת
2 1 אלכוהול שתיית
6 2 סיגריות עישון
3 1 בסמים שימוש

14 6 הנוער בני של כספיות הוצאות
9 3 השני( )מהמין חבר/ה עם קשר

24 28 העצמאות מידת

קרובות". ו״לעתים "תמיד" כוללת גבוהה תדירות *

משפחותיהם בני עם מסתדרים הנוער בני כיצד 3.3
 לבני הנוער בני בין ליחסים הקשורות שאלות, מספר על לענות נתבקשו ואמהותיהם הנוער בני

(.8 )לוח משפחותיהם
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□(,)באחוז □שפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרי□ ממדים :8 לוח

 הערכת
הנוער בני

 הערכת
האמהות

לברית-המועצות? בהשוואה ביום, הוריהם" ע□ "מסתדרים הנוער בני כיצד
11 10 טוב פחות
65 68 הדבר אותו בערך
24 22 טוב יותר

אותם? מבינים שהוריה□ שבים1ח הנוער בני מידה באיזו
57 - כן כלל בדרך
39 - לפעמים רק

4 ־ לא פעם אף

משפחותיהם בני עם הנוער בבי יחסי את והאמהות הנוער בני הערכת
עלייתם לפני בנושא להם שהיו לציפיות בהשוואה

22 16 מהמצופה יותר טובים
53 50 לציפיות תואמים
ר 16 מהמצופה טובים פחות

18 18 בנושא ציפיות כל היו לא

 הדעות חילוקי הבין־דוריים. ביחסים למשבר גרמו לא בארץ והחיי□ העלייה כי עולה 8ו- ר מלוחות
 הבית, ועבודות וניקיון סדר כגון ההתבגרות, בגיל נפוצים נושאים על הם הנוער לבני האמהות בין

העלייה. בטרם למצב בדומה אלה, עם אלה מסתדרים והאמהות הנוער בני רוב ובסך־הכל

 ובנתניה ברחובות ברמלה, זהים כמעט הוריה□ לבין העולים הנוער בני בין היחסי□ על הממצאים
שנבדקו. הממדים בכל

 הן העלייה, בטרם ועמדות ציפיות לשחזור הנוגעים לממצאים מה בהסתייגות להתייחס צורך יש
 זו במידה מושפעות להיות עלולות שהן משום והן מהעבר, ועמדות תחושות בשחזור הקושי לאור

שחלף. בזמן הפרט של מההתנסויות אחרת או

משמעת להפעלת אמצעים 3.4
 להפעלת כלפיה□ נוקטים שהוריהם השונים האמצעים על הנוער בני נשאלו עצמי למילוי בשאלון

אלו. באמצעים השימוש תדירות על וכן וקללות, גנאי בשמות ושימוש מכות כגון משמעת,

 פעם". "מדי משמעת להפעלת כאמצעי במכות שימוש על דיווחו הנוער מבני 8% כי עולה 9 מלוח
 כי דיווחו הנוער מבני 3% וקללות; גנאי בשמות כינוי הוא משמעת להפעלת בהרבה שכיח אמצעי
 זה באמצעי משתמשי□ הוריהם כי דיווחו 27%ו- קרובות, לעתי□ זה באמצעי משתמשי□ הוריהם

"לפעמים".
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)באחוזי□( הנוער בני כלפי משמעת להפעלת םישונ באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

השימוש תדירות

פעם אף פעם מדי קרובות לעתים האמצעי

92 8 - מרביצים ההורים
70 27 3 גנאי/מקללים בשמות הנוער לבני קוראים ההורים

דאגה מעוררי נושאים 3.5
 לימודים, נוער: בני של שונים חיים בתחומי נושאים של רשימה הוצגה הנוער ובני האמהות בפני

 הנוער ובני דאגה, אצלן מעוררים אלה נושאים האם לציין התבקשו האמהות ועוד. בריאות עבודה,
אלה. בנושאים בקשיים נתקלים הם האם לציין התבקשו

 בני שהביעו והקשיים האמהות חששות בין מאוד גדולים פערים יש הנושאים בכל כי עולה 10 מלוח
 המדווחות האמהות לאחוז בהשוואה נמוך הוא קשיים על המדווחים הנוער בני אחוז כאשר הנוער,

ובנתניה. ברחובות בכרמיאל, גם נמצא דומה דפוס אלו. נושאים לגבי דאגה על

)באחוזים( הנער לח" הקשורים בנושאים קושי על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האמהות :10 לוח

 אמהות של "זוגות"
 שהביעו נוער ובני

זה בנושא דאגה/קושי

 הנוער בני
 על שדיווחו

בנושא קושי

 האמהות
 שהביעו

דאגה

347 347 349 מוחלטים במספרים סה־כ
36 40 91 לימודים
14 20 61 עבודה
4 ר 63 הנוער בני של החברתי המצב
4 6 54 והאמהות הנוער בני יחסי
1 2 51 אחרים משפחה בני עם יחסים
- נשאלו לא 60 הנוער בני של התנהגותם או רוחם מצב
- נשאלו לא 67 הנוער בני של בריאותם מצב

 כמו זה, נושא גם אך הלימודים. נושא הוא ביותר הבעייתי הנושא הנוער, ובני האמהות להערכת
 לדוגמה, הנוער. בני בעיני מאשר יותר בהרבה כבעייתי האמהות בעיני נתפס האחרים, הנושאים כל

 המודאגות האמהות של (91%) המכריע הרוב לעומת בלימודים קושי על דיווחו הנוער מבני 40%
 הם כי דיווחו 20%ו- הנוער, מבני חלק את הוא אף המטריד נושא הוא העבודה נושא זה. מנושא

 מצב הנוער: בני בחיי הקשורים נוספים מנושאים מודאגות האמהות זה. בנושא בקשיים נתקלים
עבודתם. מנושא וכן והבריאותי, החברתי מצבם הנוער, בני של רוחם

ולימודים. עבודה היו הנוער בני בחיי ביותר הבעייתיים הנושאים שני ובנתניה, ברחובות בכרמיאל, גם
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בלימודים העולים הנוער בני השתלבות .4
 ע□ שנערכו הראיונות כללו הנוער, בני של קליטתם בתהליך בלימודים ההשתלבות. מרכזיות לאור

 בנושאים יתמקד זה פרק זה. נושא של שונים היבטים על שאלות מגוון ואמהותיהם הנוער בני
הבאים:

 שיעורי השונים, במסלולים הלומדים ושיעורי הלומדים הנוער בני שיעורי - כלליים מאפייבי□ (1)
בפנימיות. הלומדים ומאפייני

 מממדים ושביעות-רצון והוריהם הנוער בני של כללית שביעות-רצון - מבית-הספר ן1שביעות-רצ (2)
בית-הספר. של שונים

 מבחינות חששות הנכשלים, שיעורי השונים, במקצועות המתקשים שיעור - בלימודים קשיים (3)
העלייה. ולפני היום, בכיתה הנוער בני מעמד את והוריהם הנוער בני הערכת הבגרות,

וסיבות. היקף - ומשיעורים מבית-הספר היעדרויות (4)
ואחר. לימודי בציוד מחסור (5)
 שונים; סיוע בסוגי הנעזרים שיעור - מייעצים גורמים עם וקשר בית-הספר במסגרת הניתן הסיוע (6)

לסיוע. לאי-פנייה וסיבות הצרכים, את מספק הסיוע בה המידה
 ועיסוק לנשירה סיבות הנושרים, מאפייני החינוך, ממערכת הנשירה היקף - מלימודים נשירה (7)

הנושרים. של נוכחי
 הדן 6 בפרק בנפרד, נתייחס בתי-הספר במסגרת העולים הנוער בני של החברתית להשתלבות
לו. מחוצה והן בבית-הספר הן חברתית בהשתלבות

כלליים מאפייבים 4.1
 שבעים כלשהי. במסגרת לומדים ברמלה 17-14 גילאי העולים הנוער מבני אחוזים ושניים תשעים
 חינוך במסגרות לומדים 14% החינוך, משרד בפיקוח בבתי-ספר לומדים הנוער מבני אחוזים ושמונה

 הלומדים הנוער בני כמחצית כלל. לומדים אינם 8%ו- העבודה(, משרד )בחסות אלטרנטיביות
 בבית-ספר לומדים הלומדים, הנוער מבני אחוזים שבעה-עשר 60ברמלה. בבתי-ספר לומדים (53%)

בפנימייה. מתגוררים מתוכם 12%ו- פנימייה, יש בו

ללוד. רמלה בין הנמצאים בתי-ספר כולל 60

 ישראלים עם עולים לומדים שבהם משולבות, בכיתות לומדים התלמידים של (94%) המכריע הרוב
 מבני 86%כ- לכיתה. שבעה הוא אלה בכיתות העולים התלמידים מספר ממוצע כאשר ותיקים,

 נמוך זה שיעור בגרות. לבחינות ניגשים בו במסלול לומדים ומעלה י׳ בכיתה שלומדים הנוער
 93% בכרמיאל, 91% האחרים: ביישובים שנמצא לבגרות במסלול הלומדים הנוער בני משיעור

 כשלושה- בהתאמה(. 81 % לעומת 90%) מהבנות הבנים בקרב במעט וגבוה בנתניה, 96%ו- ברחובות
 לכל יגשו בבית-הספר לימודיהם סוף עד כי מעריכים זה במסלול (74%) והנערות מהנערים רבעים

הבגרות. בחינות
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)באחוזים( סין לפי הנוער, בני משזבצים בהן הכיתות :11 לוח

בנות בנים סה־כ .הכיתה

153 166 319 מוחלטים במספרים סה״ב
100 100 100 באחוזים סה־כ

1 1 1 בבית-ספר כיתות אין
1 1 1 ז׳

12 12 12 ח׳
20 30 25 ט׳
27 26 26 י׳

24־ 22 23 י״א
15 8 12 י״ב

 כלל בקרב מהשיעור במקצת גבוה לבגרות במסלול הלומדים ברמלה העולים הנוער בני שיעור
61.(1996 הילד לשלום הלאומית )המועצה 81% לעומת 86% - בארץ תיכוניים בתי-ספר תלמידי

 אחוזי כסכום מחושב בארץ תיכוניים בתי-ספר תלמידי כלל בקרב לבגרות במסלול הלומדים שיעור 61
 )הנתונים וטכנאים הנדסאים כולל לבגרות, טכנולוגי ובמסלול המשך בכיתות עיוני, במסלול הלומדים

(.1994/95 הלימודים לשנת מתייחסים

□,פנימייתי בבתי-ספר הלומדים מאפייני 4.2
 הנוער בני מכלל 12%ו- פנימייתיים, בבתי-ספר לומדים ברמלה הלומדים הנוער מבני 17% כאמור,

 הבנות לשיעור זהה כמעט בפנימייה הלומדים הבנים שיעור בפנימייה. מתגוררים הלומדים
 בפנימייה המתגוררים הבנים שיעור וכמו-כן, בהתאמה( 17% לעומת 18%) בפנימייה הלומדות

בהתאמה(. 11% לעומת 12%) הבנות בקרב לשיעור זהה כמעט

)באחוזים( ומין גיל לפי בפנימייה, ומגורים לימודים :12 לוח

ת(=38) בפנימייה גרים ת(=54) בפנימייה לומדים

בנות
 )מכלל
הבנות(

בנים
 )מכלל
הבנים(

סה״כ
 )מכלל

הנערים( בנות בנים סה״כ גיל

11 12 12 17 18 17 סרדכ

8 5 6 8 11 9 14
15 16 15 30 29 27 15
6 11 9 8 21 15 16

13 16 15 16 17 16 17
11 5 9 14 5 11 18
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4

 בפנימייה שלמדו אלה ביישובים הנוער בני שיעורי היו ובנתניה ברחובות המחקר עריכת בעת
 היצע היא לכך הסיבה כי ייתכן יותר. נמוכים היו בפנימיות הגרים שיעור אולם יותר, גבוהים

 של רחב מגוון להציע יכולות אשר ובנתניה, ברחובות לעומת ברמלה, בתי-ספר של יחסית מצומצם
לימוד. ומסלולי בתי-ספר

 בקהילה בבתי-ספר הלומדים אלו לבין בפנימייה הגרים העולים הנוער בני בין הבדלים נמצאו לא
 המשפחתי המצב מבחינת הבדלים נמצאו זאת, עם יחד המשפחה. וגודל בארץ ותק מבחינת

 חד-הוריות במשפחות גדלים בפנימייה שגרים הנוער מבני 28% לדוגמה, ההורים. של והתעסוקתי
 עובדת אינה בפנימייה שגרים הנוער בני מאמהות אחת אף וכן, הנערים(. שאר בקרב 9% )לעומת

 אמהות כמו-כן, הנוער. בני שאר של מאמהותיהם 22% לעומת טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד
 הנוער בני אמהות מאשר יותר מקצועיות בלתי בעבודות מועסקות בפנימייה, גרים שילדיהן

 כמעט בפנימייה שגרים הנוער בני אבות בקרב בהתאמה(. 33% לעומת 64%) בקהילה הלומדים
 הבדל קיים אבל וטכניים. חופשיים אקדמיים, במקצועות המועסקים האבות בשיעור הבדל שאין
 בני שאר אבות מקרב 35% לעומת 50% - מקצועיות בלתי בעבודות המועסקים האבות בשיעור גדול

הנוער.

 כשני-שלישי□ המשפחה. של הדיור צפיפות לבין בפנימייה הנוער בני מגורי בין קשר נמצא כצפוי,
 ובתוכן לחדר, איש 1.5מ- יותר של בצפיפות מתגוררות בפנימייה, שגרים הנוער בני ממשפחות (64%)

 בפנימייה, גרים שאינם הנוער בני משפחות )בקרב לחדר אנשים משני יותר של בצפיפות 19%
בהתאמה(. 8%ו- 43% הם האלה השיעורים

 ברמלה האסיאתיות הרפובליקות יוצאי בקרב בהרבה גבוה בפנימייה המתגוררים הנוער בני אחוז
בהתאמה. ,4% לעומת 14% - האירופאיות הרפובליקות יוצאי בקרב מאשר

 סיבות היו: פנימייתי בבית-ספר וגרים לומדים שהם לכך ברמלה הנוער בני על-ידי שצוינו הסיבות
 תנאי (,36%) ברמלה שאין במגמה או במסלול ללמוד רצון (,39%) ההורים בדירת כלכליות/צפיפות

 אותה הכלכלית הסיבה במיוחד בולטת (.22%) גילם בני עם להיות וכדי (,33%) יותר נוחים לימוד
בנתניה. בלבד 15% לעומת ברמלה, הנוער מבני 39% ציינו

מבית-הספר ואמהותיה□ הנוער בני של כללית שביעות-רצון 4.3
 מממדים שביעות-רצון על והן מבית-הספר, כללית שביעות-רצון על הן נשאלו והאמהות הנוער בני

ועוד. משמעת הלימודים, רמת כגון שונים, ספציפיים

 מהאמהות אחוזים ושישה שבעים מבית-הספר. שביעות-רצון של גבוהה רמה קיימת כללי באופן
 64%) מרוצים״ ״די או בהתאמה( ,16%ו- 12%) מאוד״ ״מרוצים הם כי דיווחו הנוער מבני 82%ו-
 אי-שביעות-רצון על דיווחו עצמם הנוער בני מאשר מהאמהות יותר גבוה שיעור בהתאמה(. ,66%ו-

בהתאמה(. ,18%ו- 24%) מבית-הספר
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□(,)באחוז מבית-הספר לומדים טעו ובני אמהות של כללית שביעות-רצון :13 לוח
נוער בני אמהות

100 100 סה״ב
16 12 מאוד מרוצה
66 64 מרוצה די
17 21 מרוצה כל-כך לא

1 3 כלל מרוצה לא

 צעירי□ נוער בני לעומת מבית-הספר, יותר רב שביעות-רצון חוסר הביעו יותר מבוגרים נוער בני
 לעומת מבית-הספר, כללית שביעות-רצון חוסר הביעו 17 בגיל הנוער בני מבין 23% לדוגמה, מהם.

 הוותק עם יורדת מבית-הספר אי-שביעות-הרצון .14 מגילאי 9%ו- 16-15 גילאי הנוער מבני 18%
 יותר שנמצאים נוער בני בקרב 14%ל- שנתיים עד בארץ שנמצאים נוער בני בקרב 37%מ- בארץ

שנים. מחמש

)באחוזי□( בבית־הספר □,הלימוד של □,ספציפי מממדי□ טעו ובני אכוהות שביעות-רצון :14 לוח
נוער בני אמהות

בבית-הספר הלימח־ים רמת ,לגב עמדות
8 18 מדי נמוכה הלימודים רמת

17 7 מדי גבוהה הלימודי□ רמת
75 75 שצריך" "כמו - הלימודים רמת

בבית-הספר המשמעת רמת לגבי עמדות
16 12 מדי נוקשה המשמעת
16 27 מדי חלשה המשמעת
68 61 שצריך" "כמו - המשמעת

 הלימודים של ספציפיים ממדים לגבי והאמהות הנוער בני של בהערכתם התאמה יש כלל בדרך
 שצריך". "כמו היא בבית-הספר המשמעת ורמת הלימודים שרמת היא רובם ודעת בבית-הספר,

 היא שלדעתן, משום, בבית-הספר הלימודים מרמת שבעות-רצון אינן מהאמהות 18%ש- בעוד אולם,
 .אולם הלימודים, מרמת הם אף שבעי-רצון אינם (17%) נוער בני של דומה אחוז מדי, נמוכה

 27% המשמעת: לרמת בנוגע מתקבלת שונה תמונה מדי. גבוהה שהרמה משו□ - ההפוכה מהסיבה
 16%ו- מדי חלשה היא שלדעתן, משום, בבית-הספר המשמעת מנושא שבעות-רצון אינן מהאמהות

 המשמעת את העריכו הנוער מבני 16% זאת, לעומת זו. דעה עם הם אף מסכימים הנוער מבני
מדי. כנוקשה בבית-הספר

 גיל מין, לפי בבית-הספר, הלימודים רמת את הנוער בני הערכת מבחינת משמעותיים הבדלים אין
 כ״חלשה בבית-הספר המשמעת את המעריכים הנוער בני אחוז יורד הוותק עם אולם בארץ. וותק
 בשאר לנמצא יחסית גבוה אחוז )שהוא משנתיים פחות בארץ הנמצאים בקרב 42%מ- מדי",

שנים. מחמש יותר הנמצאים בקרב 13% ועד היישובים(,
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בלימודים הישגים 4.4
 למעמד בנוגע הוריהם ושל הנוער בני של העצמית ההערכה ה□ במחקר שנבחנו הלימודיים הממדים

 וכן הנוער, בני נתקלים בהם הלימודיים הקשיים לשעבר, ובברית-המועצות בארץ בכיתה הנוער בני
בהן. להיבחן ותכניותיהם אלה, מבחינות הנוער בני חששות לבגרות, במסלול הנוער בני השתלבות

)באחוזים( הנוער ובני תאסהזת דיווח ■9ל בארץ,1 לשעבר בבוית-וזמועצות בכיתה המעמד הערכת :15 לוח

נוער בני אמהות

ברית-המועצות
בארץ

 ברית-המועצות
בארץלשעבר לשעבר

100 100 100 100 סה״כ

2 3 3 4 חלש תלמיד
35 34 36 33 רגיל תלמיד
49 45 47 44 טוב תלמיד
14 18 14 19 מצטיין תלמיד

 בני של הלימודי למעמד ביחס הנוער ובני האמהות הערכות בין מלאה כמעט התאמה קיימת
 בני של העצמי בדימוי מסוימת ירידה ניכרת כצפוי, העלייה. בטרם והן בארץ הן - בכיתתם הנוער
 בכיתה. הנוער בני מעמד את האמהות של בהערכותיהן ירידה וכן בכיתה, למעמדם ביחס הנוער
 שיעורם לעומת במקצת גבוה לשעבר בברית-המועצות "מצטיינים" עצמם שהעריכו התלמידים אחוז
 (49%) ״טובים״ תלמידים עצמם מעריכים שני-שלישים זאת, עם בהתאמה(. 14% לעומת 18%) בארץ

"חלשים". עצמם מעריכים (2%) בלבד קטן אחוז ומאידך, (,14%) ״מצטיינים״ או

 את אמהותיהם ובהערכת בכיתה, למעמד□ ביחס הנוער בני של העצמית בהערכה הירידה מגמת
 עצמם מעריכים הנוער בני לכרמיאל, בהשוואה ברמלה, אולם בכרמיאל, גם נמצאה מעמדם,

 או טובים תלמידי□ עצמם מעריכים בכרמיאל הנוער מבני 36%כ- רק יותר; טובים תלמידים
 יותר הרב בוותק קשור בממצאי□ זה שהבדל לשער ניתן ברמלה. 63%ל- בהשוואה וזאת מצטיינים,

 אחוז ברמלה ואכן, בכרמיאל. הנוער לבני בהשוואה ברמלה העולים הנוער בני את שמאפיין בארץ
 בארץ המתגוררים הנוער מבני 10%כ- בארץ; הוותק עם יורד חלשים עצמם המגדירים התלמידים

 ששוהים הנוער בני בקרב 1%כ- לעומת בכיתה, חלשים תלמידים עצמם את העריכו משנתיים פחות
האמהות. בקרב נמצאה לא זו מגמה שנים. מחמש למעלה בארץ

 מבין (33%) שליש מבית-הספר. ושביעות-רצונו התלמיד של העצמית ההערכה בין מובהק קשר יש
 11%ו- ה״טובים", מבין 15% ה״רגילים״, התלמידים מבין 25% ״חלשים״, עצמם שהגדירו התלמידים

 אמרו המצטיינים מהתלמידים (32%) שליש מבית-הספר. שבעי-רצון אינם ה״מצטיינים״ מבין בלבד
 לא האחרים. התלמידים בקרב 15%כ- לעומת לומדים הם בו מבית-הספר מאוד" "מרוצים שהם

בבית-הספר. הלימודים רמת הערכת לבין כתלמיד העצמית ההערכה בין קשר נמצא
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(□)באחוז• ותק לפי הנוער, ובני האמהות דיווחי לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד
ויותר שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סה״כ

בני בני בני בני *בב
נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות

ק<0.05 ברמת מובהקים ההבדלים

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב
1 3 3 4 - 7 10 * 2 3 חלש תלמיד

31 39 36 37 43 21 58 39 35 36 רגיל תלמיד
51 45 50 42 46 58 32 55 49 47 טוב תלמיד
17 13 11 17 11 14 - 6 14 14 מצטיין תלמיד

□בלימודי □קש"
 הנוער בני רוב לומדים. הם אותם מהמקצועות ביותר או באחד להם קשה האם נשאלו הנוער בני

 העומד בכרמיאל לשיעור דומה זה שיעור לפחות. אחד במקצוע קושי על מדווחים (73%) ברמלה
 מבין אחוזים וחמישה שלושים .60% - ברחובות נמצא ביותר הנמוך השיעור כאשר 75%כ- על

 מתקשים 13%ו- שלושה עד מקצועות בשני מתקשים 52% אחד, במקצוע מתקשים המתקשים
 הם הקשיים עיקר מהבנות. 77%וכ- קשיים על מדווחים מהבנים 70%כ- ויותר. מקצועות בארבעה

 לכך אלו קשיים מייחסים הנוער בני (.24%) והיסטוריה (43%) אנגלית (,44%) תנ״ך במקצועות
 שיעור בחו״ל. המקצוע את למדו שלא ולעובדה שפה, לקשיי גבוהה, י ברמה הלימודים שחומר

 פחות בארץ הנמצאים הנוער בני בקרב 74%מ- בארץ, הוותק עם במקצת אך יורד המתקשים
 לאחר גם כלומר, שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים אלו בקרב מתקשים 67%ל- ועד משנתיים

קושי. על המדווחים התלמידים בקרב גבוה שיעור יש בארץ שנים חמש

 ,76% - האסיאתיות הרפובליקות יוצאי בקרב נמצא בלימודים מתקשים של יותר גבוה שיעור
 מקצועות בשני המתקשים שיעור כמו-כן, האירופאיות. הרפובליקות יוצאי בקרב 66%ל- בהשוואה

 האסיאתיות, הרפובליקות יוצאי התלמידים בקרב יותר גבוה המתקשים, התלמידים בקרב יותר או
האירופאיות. הרפובליקות יוצאי בקרב 38% לעומת 51%

העברית בשפה קשיים

 באופן כי עולה 17 מלוח בלימודים. להשתלבות רבה חשיבות יש העברית בשפה לשליטה כידוע,
הוותק. עם יורד שנבדקו השונות הלימודיות בפעולות המתקשים שיעור כללי

 32% לדוגמה, האסיאתיות. מהרפובליקות תלמידים בקרב יותר נפוצים העברית בשפה קשיים
 יוצאי בקרב 18% לעומת שפה, קשיי בגלל בשיעור ולענות להצביע מתקשים מיוצאי־אסיה

 הבנת כגון אחרות, לימודיות פעולות לגבי גם מצטיירת דומה תמונה האירופאיות. הרפובליקות
ומבחנים. בחינות בית, שיעורי הכנת בשיעור, מורים
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)באחוזים( הלימוד במקצועות קש״ם ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קש" :17 לוח

במקצוע מתקשים
לפחות: אחד *לימוד בארץ: הוותק

יותר עד שלוש שנתיים
מחמש חמש שלוש עד עד

לא כן שנים שנים שנים שנתיים סהיכ המתקשים: אחוז

85 232 201 69 28 19 317 מוחלטים במספרים סה״ב

8 28 12 35 18 90 22 בשיעור מורים להבין

על ולענות להצביע
11 35 19 36 32 90 28 בשיעור שאלות

11 37 21 35 40 90 30 בית שיעורי להכין

בבחינות לענות
20 40 32 52 47 90 41 ובמבחנים

 בלימודים. מתקשה הוא האם יודע" "לא שהוא ענה הנער אחר במקרה *
ן<>0.01 ברמת מובהקים ההבדלים

 הלימודיות הפעולות ברוב בעברית קשיים בין ע(<0.01) מובהק קשר נמצא בנתניה, כמו ברמלה, גם
 לדוגמה, מבית-הספר. שביעות-רצון חוסר לבין ובחינות( בית שיעורי הכנת בשיעור, מורים )הבנת

 שמבינים אלה מבין 70% בשיעור, המורה את להבין כלל מתקשים שאינם התלמידים מבין 85%
 הרבה "עם המורים את שמבינים תלמידים בקרב בלבד 40% לעומת קשיים״ מעט ״עם המורים את

מבית-הספר. שביעות-רצון הביעו קשיים",

רב-משתנ• ניתוח ־ □בלימודי קשיים

 רב-משתני ניתוח נערך בבית-הספר, בלימודים התקשות על המשפיעים הגורמים את לבחון על-מנת
 המשתנים של השפעתם נבחנה המודלים במסגרת לוגיסטית. רגרסיה של מודלים שני באמצעות

 רמת המשפחה, של הכלכלי מצבה את האם הערכת גיל, בארץ, ותק הנוער, בני מין הבאים:
 והאם וקווקז( )אירופה/אסיה המוצא אזור הורים(, )חד-הוריות/שני המשפחה מבנה האם, השכלת

בשכר. עובדים הנוער בני

 )לאופן בלימודים הקשיים נושא את שונה באופן המבטאים תלויים משתנים שני הוצבו במודלים
 לשאלה הנוער בני תשובת על מבוסס הראשון המשתנה (.273 ע״מ 1 נספח ראה המשתנים בניית
 משתנה )להלן דיכוטומי באופן ומוגדר הלימוד, ממקצועות יותר או באחד מתקשים הם האם

 כמספיקה העברית בשפה שליטתם את הנוער בני הערכת על מבוסס השני המשתנה "מקצועות"(.
 )ארבעה וכו׳ בית שיעורי הכנת בשיעור, הנאמר הבנת כגון הבית-ספריות, המטלות עם להתמודד
 )להלן המשתנה מקצועות(. שישה )עד מתקשה הנער בהם המקצועות מספר על וכן פריטים(,
 הצבתו ולשם 10 עד מ־ס נע המשתנה טווח רציף. כמשתנה כן, אם הוגדר, ומקצועות״( ״שפה משתנה
החיתוך קטגוריות. לשתי חלוקתו על-ידי דיכוטומי כמשתנה הוגדר הוא הלוגיסטית הרגרסיה במודל
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 לא ,61% - )מתקשה ״מקצועות״ במודל המשתנה להתפלגות דומה תהיה שהתפלגותו כך נעשה
 קושי המבטאים המשתנים שני של הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי את מרכז 18 לוח (.39% - מתקשה

בלימודים.

בקושי להיתקל ההסתברות - בלימודים קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח

**ומקצועות" "שפה "מקצועות"

13110 18)1)0תלויים בלתי משתנים א מקדם 0(1(18 ז311ס א מקדם

לבנות( )ביחס מין
.568** -.564 .720 -.327 בנים

ויותר( שנים לחמש )ביחס בארץ ותק
4.94* 1.598 1.452 .373 בארץ שנים שלוש עד
2.64* .971 1.272 .241 שנים לחמש שלוש בין

(15 עד 14ל- )ביחס גיל
.867 -.142 .856 -.155 18-16

מספיקה להכנסה )ביחס כלכלי מצב
כולם( או הצרכים רוב לכיסוי
הצרכים רוב לכיסוי מספיקה לא הכנסה

1.398 .335 .998 -.001 לחלקם רק מספיקה או כולם או

לאקדמית( )ביחס אם השכלת
1.802 .589 2.11* .749 מאקדמית נמוכה השכלה

הורים( לזוג )ביחס המשפחה מבבה
1.078 .075 1.207 .188 חד-הורית

לאירופה( )ביחס מוצא רפובליקת
1.172 .159 .922 -.080 אסיה/קווקז

בשכר( עובד ללא )ביחס הנוער בני עבודת
.680 -.385 .569 -.562 בשכר עובדים

.194 .838 קבוע משתנה
11% 4% הנראות יחס

* 0.05?>
 הליניארית. הרגרסיה מודל באמצעות (10־0) רציף כמשתנה □ג נבדק ומקצועות״ ״שפה המשתנה **

הלוגיסטי. למודל דומות נמצאו במודל המגמות

 באופן כי מלמד בלימודים קשיים על המשפיעים הגורמים נבחנו באמצעותו הרב-משתני הניתוח
 בנים, מאשר יותר בלימודים מתקשות בנות הלוגיסטית( ברגרסיה התלויים המשתנים )בשני עקבי
 נוער בני יותר, צעירים נוער בני גם כך מהוותיקים. יותר מתקשים בארץ נמוך ותק בעלי נוער ובני
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 שאינם נוער ובני חד-הוריות, ממשפחות נוער בני מאקדמית, נמוכה השכלה בעלות שאמהותיה□
 עקביים. אינם המוצא ואזור המשפחה של הכלכלי למצב באשר הממצאים זאת לעומת עובדים.
 פחות מתקשים מספיקות אינן המשפחה הכנסות כי מדווחות שאמהותיהם נוער בני לדוגמה,
הנכון. הוא ההיפך - ומקצועות״ ״שפה במשתנה זאת, ולעומת ״מקצועות״, במשתנה

 הנוער בני עבודת האם, השכלת לגורמים כי עולה "מקצועות" להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממודל
 למשתנים מאשר בלימודים להתקשות ההסתברות על יותר רבה השפעה יש יורד(, )בסדר וותק

 מין ותק, לגורמים כי עולה ומקצועות" "שפה המשתנה לבדיקת במודל זאת, לעומת האחרים.
 כי ייתכן בלימודים. להתקשות ההסתברות על יותר רבה השפעה יש יורד(, )בסדר אם והשכלת
 של שונה מהגדרה נובעים המודלים, בין ההשפעה עוצמת וכן המשתנים, השפעת בסדר ההבדל

 בערכי הוותק קבוצות בין יותר גדול הבדל יש ומקצועות" "שפה במשתנה כי לציין חשוב המשתנים.
 שלוש בין השוהים לבין (,4.94) שנים שלוש עד בארץ השוהים נוער בני בין ב<ס(:<151-3110) הצולב היחס
 הצולב היחס של הגבוה הערך אף על בו "מקצועות", למשתנה בניגוד וזאת (,2.62) שנים לחמש

 בארץ שנים שלוש עד ומקצועות": "שפה במשתנה כפער גבוה אינו ערכיו בין הפער (,04(18 13110)
(.1.27) שנים חמש ועד (,1.45)

 בהבדלים להסביר ניתן הוותק של ההשפעה מידת לגבי התלויים המשתנים שני בין ההבדלים את
 וזאת משמעותית, השפעה תהיה שלוותק צפוי בשפה קשיים הכולל במשתנה המשתנים. בהגדרת

 העובדים נוער בני דווקא כי הממצא מעט מפתיע לוותק. בשפה שליטה בין הקיים הקשר בשל
 לעצמם" "להרשות יכולים פחות שהמתקשים ייתכן עובדים. שאינם מאלה פחות מתקשים בשכר

 המבוגרים הנוער מבני יותר מתקשים הצעירים הנוער בני כי הממצא גם לעבודה. גם זמן להקדיש
 בחטיבת כי וכן בעייתי, הוא ביניים לחטיבת יסודי מבית-ספר המעבר כי ייתכן מעט. מפתיע

 לבחור רשאים הם העליונה שבחטיבה בעוד המקצועות קשת בכל הנוער בני מחויבים הביניים
לנטיותיהם. בהתאם מסלול

 כאמור, עולה, בלימודים, בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו בו הרב-משתני מהניתוח
 הנוער בני לבנים, בהשוואה הבנות מאחרות: יותר מתקשות מסוימות קבוצות עקבי באופן כי

 מלוח שעולה כפי אולם, וכר. הורים זוג עם במשפחות נוער לבני בהשוואה חד-הוריות ממשפחות
 פי על לדוגמה, בלימודים. בקושי הן אף נתקלות אינן המשלימות שהקבוצות מכך, להסיק אין ,19

 על ועוד, זאת מתקשים. מהבנים 71% גם אולם מתקשות, (77%) הבנות רוב "מקצועות״, המשתנה
 60% גם אולם מתקשים, חד-הוריות ממשפחות הנוער מבני 68% ומקצועות״ ״שפה משתנה פי

 על מצב תמונת ליצור עשויים הרגרסיה ממצאי כלומר, הורים. שני בהן שיש ממשפחות מהנערים
 וכר, גיל ותק, כגון הנוער, בני של מסוימים במאפיינים או מסוימות בקבוצות מרוכז הקושי פיה

 בלימודים. מתקשים של מבוטל לא שיעור קיים המשלימות הקבוצות בקרב שגם לב לשים יש אולם,
רבות. תת-קבוצות בקרב למדי נפוצה תופעה מהווה כן, אם בלימודים, הקושי
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)באחוזים( □בלימודי מתקשים של נבחרים מאפיינים :19 לוח

 ומקצועות" "מקצועות״"שפה

מי!
56* 71** בנים
67 77 בנות

ותק

85* 81* שנים שלוש עד
74 77 שנים חמש עד שלוש
51 71 ומעלה שנים חמש

גיל
65* 77 15-14
59 71 18-16

המשפחה הכנסות
54* 72 כולם או הצרכים לרוב מספיקות

או הצרכים לרוב מספיקות אינן
67 75 לחלקם רק מספיקה

אם השכלת

68* 79** נמוכה
45 62 גבוהה

משפחה מבנה
68 73* חד-הורית
60 76 הורי□ שני

מוצא רפובליקת

48* 68* אירופה
66 75* אסיה/קווקז

הנוער בני עבודת

49 62 עובדים
63 76 עובדים לא

?<0.05 *
?<0.01 **

הבגרות בחינזת

 אחוזים ושישה שמוני□ לומדים. הם בו המסלול לגבי נשאלו ומעלה י׳ בכיתות הלומדים נוער בני
 דיווחו (74%) שלושה-רבעים כלשהי. בגרות לבחינת ניגשו כבר מהם 43%ו- לבגרות במסלול לומדים

 שלא דיווחו (1%) מיעוט לחלקן, רק יגשו כי דיווחו 19% הבגרות, בחינות לכל יגשו להערכתם כי
 חוששים אינם (27%) הנוער מבני מרבע למעלה לא. או יגשו אם יודעים אינם עדיין 6%ו- כלל, יגשו
 מהבחינות, חלק של המעבר סיכויי לגבי חוששים 60% הבגרות, בחינות כל את יעברו לא שמא כלל

 מכל החוששים אלה מתוך הבגרות. בחינות כל של המעבר סיכויי לגבי חוששים הנוער מבני 13%ו-
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 אינו מבחינות החשש בהתאמה: 10% לעומת 14% - מהבנים יותר מעט חוששות הבנות הבחינות,
 שנתיים עד בארץ הנמצאים הנוער מבני 13% רק לדוגמה, בוותק. העלייה עם יורד אך בגיל קשור

 מחמש למעלה בארץ השוהים בקרב 30% לעומת הבגרות, מבחינות כלל חוששים אינם כי דיווחו
שנים.

מבית-רזספר היעדרויות 4.5
 להופיע עשויות ההיעדרויות שכן לנשירה, לסיכון ראשון סממן להוות עשויות מבית-הספר היעדרויות

לבית-הספר. הסתגלות ואי קושי של ראשון כביטוי

 סמך על נבדקה ספציפיים, משיעורים והן מלאים לימים הן מבית-הספר, ההיעדרויות תופעת
 כמה בערך האחרון, "בחודש השאלה: על עצמי למילוי בשאלון ואמהותיהם הנוער בני תשובות
 השאלה מחלה?" או חופשה בגלל ולא שלמים ימים במשך מבית-הספר הנער נעדרת/נעדר פעמים

הריאיון. בעת כלשהי במסגרת שלמד מי לכל הופנתה

 לעומת זאת מחלה, בגלל שלא האחרון בחודש אחד יום לפחות נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 44%כ-
 הנוער בני ותשובות האמהות תשובות בין 20 מלוח העולה הפער כך. הסבורות מהאמהות 20%

 או הוריהם דעת על אינם הנוער בני מהיעדרוירת שחלק כך על מעיד ההיעדרויות, לתכיפות בנוגע
 האחרון בחודש ויותר פעמים ארבע מלימודים נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 18% לדוגמה, בידיעתם.

 בתכיפות נעדרו הנוער מבני 3% רק האמהות דיווחי לפי זאת, לעומת חופשה. או מחלה בגלל שלא
זו.

 מין לפי הנוער, ובני האמהות דיווח ע״פ מחלה( או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :20 לוח
)באחוזים(

נוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ
 אמהות
הבנות

 אמהות
הבנים סה״כ

150 164 314 141 159 300 מוחלטים במספרים סה״ב

100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

55 57 56 82 78 80 פעם אף נעדרו לא
26 26 26 15 18 17 בחודש פעמים שלוש עד
12 12 12 2 3 2 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
ר 5 6 1 1 1 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות, )כולל כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.
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 למעלה מחלה, בגלל שלא מבית-הספר נעדרים הם כי שדיווחו (79%) הנוער בני של הגדול הרוב
 הנוער בני בהם הקשיים אם ברור לא בלימודים. מתקשים הם כי דיווחו בחודש, פעמים משלוש
 לפחות או לקשיים מביאות התכופות שההיעדרויות או תכופות להיעדר אותם מניעים נתקלו

נכונים. הדברים ששני וייתכן אותם, מגבירות

ספציפיים משיעורים היעדרויות

 נכחו לא אולם לבית-הספר הגיעו בהם מקרים היו כי דיווחו הלומדים הנוער מבני (33%) שליש
 אחוזים שישה-עשר כך. דיווחו אשר אמהות של בלבד 16% של שיעור לעומת וזאת מסוים, בשיעור
 דיווחי לפי ואילו בחודש, פעמים משלוש למעלה ספציפיים משיעורים נעדרו ברמלה הנוער בני מכלל

 ציינו מהאמהות אחוזים וארבעה שמונים כזו. בתדירות נעדרו הנוער בני מכלל 5% רק האמהות
 ממצאים הנוער. בני בקרב 67% לעומת האחרון, בחודש ספציפי שיעור מאף נעדרו לא ילדיהן כי

 אולם לבית-הספר אמנם מגיעים שילדיהם לכך מודעים תמיד אינם שההורים כך על מעידים אלו
(.21 לוח )ראה משיעורים נעדרים

)באחוזים( הנוער ובני האמהות ■דיווח לפי סקלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :21 לוח

נוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ בנות בנים סה״כ
150 163 313 142 155 297 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב

65 69 67 88 80 84 פעם אף נעדרו לא
19 15 17 9 13 11 בחודש פעמים שלוש עד
9 9 9 2 5 3 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
ר ר ר 1 2 2 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות, )כולל כלשהי □לימודי במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.

 הנוער מבני אחוזי□ ושישה שישים 62ובנתניה. בכרמיאל שנמצאו מהנתונים מצטיירת דומה תמונה
מלימודים. אחת פעם אפילו נעדרו לא האחרון בחודש כי דיווחו בנתניה 67%ו- בכרמיאל

 רק - וברמלה בנתניה ברחובות, ואילו האחרונים״ ב״חודשים להיעדרויות מתייחסת בכרמיאל השאלה 62
 פנים־מול-פנים שאלון באמצעות זו שאלה נשאלה בכרמיאל שונה; מיקומה וכן האחרון" ל״חודש

עצמי". ל״מילוי בשאלון ורמלה נתניה וברחובות,

 וכמו- וותק, מין לפי ומהשיעורים מבית-הספר ההיעדרויות בנושא משמעותיים הבדלים נמצאו לא
 ברורה נטייה קיימת אבל בפנימייה, גרים שאינם אלה לבין בפנימייה שגרים תלמידים בין כן

 22 )לוחות בגיל העלייה עם ספציפיים( משיעורים וגם שלמים לימים )גם יותר תכופות להיעדרויות

(.23ו-

232



)באחוז*□( גיל לפי שלמים, לימים מבית-הספר הנוער בני ההיעדרויות תכיפות :22 לוח

18 17 16 15 14

47 70 78 87 32 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

38 53 63 62 60 פעם אף נעדרו לא
28 28 19 26 28 בחודש ימים שלושה עד
21 13 14 6 9 בחודש ימים לשמונה ארבעה בין
13 6 14 6 3 ויותר בחודש ימים תשעה

ג<.<01 מובהק מקדם

)באחוזים( גיל לפי ספציפיים, משיעורים הנוער בני ההיעדרויות תכיפות :23 לוח

18 17 16 15 14

47 69 78 87 32 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

55 48 71 77 91 פעם אף נעדרו לא
21 27 15 13 3 בחודש פעמים שלוש עד
13 13 9 ר - בחודש פעמים לשמונה ארבעה בין
11 12 5 3 6 ויותר בחודש פעמים תשע

 בקרב במקצת תכופות ספציפיים, משיעורים והן שלמים לימים הן מבית-הספר שההיעדרויות נמצא
 ימים ויותר לארבעה נעדרו מתוכם אחוזים ואחד עשרים האירופאיות. הרפובליקות יוצאי הנוער בני

 האירופאיות הרפובליקות מיוצאי (26%) מרבע יותר אסיה. מיוצאי 18% לעומת בחודש שלמים
בחודש. יותר או פעמים ארבע ספציפיים משיעורים נעדרו אסיה, מיוצאי 13% לעומת

וציוד ספרים לימוד: בחומרי מחסור 4.6
 ציוד ברכישת בקשיים להיתקל הנוער בני עלולים מהמשפחות, חלק של הכלכליים הקשיים נוכח

 בגלל ציוד או ספרים להם חסרים לא כי דיווחו (74%) הנוער בני של המכריע הרוב אולם ללימודים.
 חסרים כי דיווחו ציוד, להם חסר כי שענו הנוער בני 81 מבין נוער בני ושבעה עשרים בכסף. מחסור

 כי דיווחו 11ו- אנציקלופדיה, או מילון כגון עזר, ספרי להם חסרים כי דיווחו 59 לימוד, ספרי להם
 בציוד מחסור על שדיווחו הנוער בני שאחוז לציין יש 63ומחשב. קלמר, תיק, כגון ציוד, להם חסר

 13% דיווחו בכרמיאל לדוגמה, היישובים. שאר בכל המקבילים מהאחוזים יותר גבוה (26%) לימודי

.15% ובנתניה 7% ברחובות מחסור, על

(.81) הנערים במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 63
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בבית-הספר העולים הנוער לבני הסיוע 4.7
 לבני שניתנים והכוונה ייעוץ האחד, מישורים: בשני נוער לבני הסיוע נושא נבדק המחקר במסגרת

 במקצועות קונקרטית עזרה והשני, בית-הספר, בסגל שונים גורמים עם פגישות באמצעות הנוער
 הלימוד חומר קבלת מתקשים, הנוער בני בהם במקצועות עזר שיעורי לדוגמה, הכוללת, הלימוד

ועוד. הרוסית בשפה

 לטפל שמטרתו מיוחד תפקיד בעל בבית-ספרם יש כי ציינו הלומדים הנוער מבני (34%) שליש
כזה. תפקיד בעל קיים אם יודעים אינם 24%ו- שאין, ציינו 42% העולים, בתלמידים

בבית-וזספר נוער לבני הניתנים והכוונה ייעוץ

 בית בצוות שונים גורמים עם השתתפו הם שבהן האישיות השיחות נושאי על נשאלו הנוער בני
נושא. בכל השיחות תדירות על וכן הספר

(•□)באחוזי ותדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספר, □שוני רמים□ עם אישיות לשיחות פנייה :24 לוח

בעיקר* שוחחו מי עם
 הפעמים מספר

השנה במהלך ששוחחו

ארבע

 ששוחחו הנוער ב□ סה״כ
 בבית- כלשהו גורם עם

בנושא הספר

 פעמים
ויותר

 שלוש עד
פעמים

 מורה
אחר יועץ מנהל מחנך באחוזים

 במספחם
מוחלטים

28 72 30 12 ר 70 23 70 העברית בשפה קושי

בלימודים/בחירת מצב
24 76 14 28 11 68 44 136 מגמה מסלול/העברת

22 78 19 16 9 81 14 44 חדשים לעולים יחס

14 86 13 37 4 54 15 46 אישיות בעיות

19 81 13 16 19 69 21 65 משמעת בעיות

12 88 16 9 7 76 18 56 המורים יחס

ללמוד אפשרות
15 85 9 33 14 61 14 43 אחרת במסגרת

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן פנו אליו אחד מאדם יותר לציין היה ניתן *

 הלימודי, )מצבם הלימודי הנושא הוא בית-הספר צוות עם הנוער בני שוחחו עליו העיקרי הנושא
 תחומים זה. בעניין שוחחו הנוער בני מכלל 44% אחרת(: לכיתה העברה או מגמה או מסלול בחירת
 בעיות (,23%) העברית בשפה קשיים היו בית-הספר צוות עם הנוער בני שוחחו שעליהם נוספים

(.15%) אישיות ובעיות (18%) המורים יחס (,21%) משמעת
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 כלשהן, בעיות התעוררו כאשר בית-הספר של יועץ/פטיכולוג או המחנך עם בעיקר שוחחו הנוער בני
 בכרמיאל גם הלימודים. שנת במהלך פעמים שלוש על הפניות תדירות עלתה לא המקרים וברוב

 לימודי, )מצב לימודים הוא הנוער בני שוחחו עליו ביותר הנפוץ הנושא (,57%) וברחובות (82%)
וכר(. מסלול בחירת

 ייעוץ לקבל על-מנת בית-הספר מסגל מישהו עם שוחחו (65%) הלומדים הנוער מבני שני-שלישים
והכוונה.

 בארץ, הוותק עם ניכרת בצורה יורד העברית בשפה קשייהם בנושא לייעוץ הפונים אחוז כצפוי,
 חשוב אולם ויותר. שנים חמש של ותק בעלי בקרב 13%ל- שנתיים עד של ותק בעלי בקרב 63%מ-

 - המורים ויחס אישיות בעיות חברתי, מצב בלימודים, מצב כגון - אחרים לנושאים שביחס לציין
כזו. מגמה קיימת לא

 השיעור מאשר במקצת אך גבוה שנבדקו, הנושאים כל לגבי המתקשים בקרב לייעוץ הפונים אחוז
 המתקשים מהתלמידים 44% לדוגמה, כלשהו. במקצוע מתקשים שאינם שדיווחו התלמידים בקרב

הלא-מתקשים. מהתלמידים 41% לעומת בלימודים מצבם בנושא לייעוץ פנו

 הכללית שביעות-הרצון לבין ייעוץ שקיבלו התלמידים שיעור בין קשר נמצא מסוימים בנושאים
 מרוצים. שאינם התלמידים בקרב יותר גבוה הייעוץ מקבלי אחוז כלל בדרך כאשר מבית-הספר,

משמעת. לבעיות בקשר שיחה קיימו מהמרוצים, 18% לעומת מהלא-מרוצים, 32% לדוגמה,

 לדבר רוצים ושהיו להם שמפריעים נושאים או קשיים ישנם אם נשאלו הלומדים הנוער בני כל
 הנושאים בחיוב. ענו הנוער מבני 24%כ- כן; עשו טרם אך בית-הספר, מצוות מישהו עם עליהם
 קשיים (,20%) ומשפחתיות אישיות בעיות (,38%) בלימודים המצב הם לשוחח היו רוצים עליהם
(.16%) אחרת לימודים במסגרת ללמוד ואפשרות (,16%) בשפה

 מפני (46%) הראשונה אלה: בנושאים כה עד שוחחו שלא לכך עיקריות סיבות שלוש ציינו נוער בני
 (16%) והשלישית לחכות״; ״החלטתי או זמן״ לי היה ש״לא מפני (27%) השנייה יעזור״; לא ״שזה
 פנייה המונעים העיקריים כגורמים אלו סיבות צוינו ובנתניה ברחובות גם התביישו. או העיזו" "לא

לסיוע.

והכוונה ייעוץ - בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון

 "מרוצים או (47%) ״מרוצים״ היו כי דיווחו בית-הספר צוות עם ששוחחו הנוער מבני (55%) כמחצית
 שלא ציינו 22% בית-הספר, צוות עם השיחות במהלך להם שניתנו וההכוונה מהייעוץ (8%) מאוד״

 לא שהשיחות ציינו הנוער מבני 15% ואילו כלל", מרוצים היו ש״לא ציינו 8% מרוצים, כל-כך היו
הכוונה. או ייעוץ כל אלה בשיחות קיבלו לא ולמעשה אפקטיביות היו

235



הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה

 שונים. לימוד במקצועות המתקשים עולים לתלמידים הניתנים העזרה סוגי על נשאלו הנוער בני
 כי דיווחו הנוער מבני 51% בקבוצות: עזר שיעורי באמצעות היא עזרה למתן ביותר הנפוצה הדרך

 שבבית-ספרם שדיווחו הנוער מבני 51%ו- כאלה, שיעורים מתקיימים לומדים הם בו בבית-הספר
 ציינו הנוער מבני אחוזים וחמישה ארבעים בפועל. בהם משתתפים גם כאלה, שיעורים מתקיימים

 עזר שיעורי מקבלים שהם ציינו הנוער מבני 41%ו- ביחידות, עזר שיעורי מתקיימים בבית-ספרם כי
 עזר שיעורי מקבלים בבית-ספר, שלומדים הנוער בני מסך־כל אחוזים וחמישה שלושים זה. מסוג

בקבוצות. או ביחידות

)באחוזים( זו עזרה המקבלים הנוער בני ושיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוגי :25 לוח

 המקבלים נוער בני
 כלל מתוך זו עזרה

 בני אוכלוסיית
הנוער

 הנוער בני מתוכם,
 זו עזרה המקבלים

בבית-ספרם

 שדיווחו נוער בני
 העזרה סוג כי

בבית-ספרם קיים

18 41 45 ביחידות עזר שיעורי
25 51 51 בקבוצות עזר שיעורי

6 39 16 ברוסית לימודים חומר לקבל אפשרות
3 48 ר ברוסית המקצוע את ללמוד אפשרות

לתלמידים ותיקים תלמידים של עזרה
35 58 62 עולים

 הנמצאים הנוער בני בקרב בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים הלומדים הנוער מבני (54%) כמחצית
 חמש עד משלוש בארץ הנמצאים בקרב 43%ל- עד ויורד 90% עד זה אחוז מגיע שנתיים עד בארץ
 .56% עד שוב עולה עזרה מקבלי אחוז ויותר, שנים חמש הנמצאים בקרב מפתיע באופן אבל, שנים.

מקבלים. שאינם אלה ובקרב עזרה המקבלים הנוער בני בקרב דומה מבית-הספר שביעות-הרצון

 בנושא התגלו העולים לתלמידים הניתנים הלימוד במקצועות הקונקרטית העזרה סוג מגוון אף על
 30%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 39% מסופקים: בלתי צרכים זה

בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה המתקשים מבין

 מתוכם אחוזים שישים מבית-הספר. בלימודים עזרה מקבלים אינם הנוער מבני (46%) כמחצית
 היו (61%) עזרה שמקבלים הנוער בני ממחצית ולמעלה כזו עזרה לקבל מעוניינים היו כי דיווחו

 המועדפת העזרה לסוג נשאלו לעזרה זקוקים הם כי שדיווחו תלמידי□ נוספת. עזרה לקבל מעוניינים
בעיניהם.

 כזו, לעזרה זקוקים שהיו ציינו אולם הלימוד, במקצועות קונקרטית עזרה לקבל פנו שלא הנוער בני
 שהמורים תחושה (,40%) עזרה בקשת מפני בושה היו הרווחות הסיבות כן. עשו לא מדוע נשאלו
(.17%) זמן אין שלמורים ותחושה (,31%) לעזור רוצים אינם
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(□)באחוזי הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני ,על־יז־ המועדפת תדון :26 לוח

*המעוניינים אחוז-

31 בקבוצות עזר שיעורי
79 ביחידות עזר שיעורי
5 ברוסית כתוב לימודים חומר

2 הרוסית בשפה המקצוע לימודי
5 אחר תלמיד בעזרת לימוד

4 אחר**

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן סיוע, לקבלת אחת מדרך יותר לציין היה ניתן *
בכיתה". המורה של יותר ומפורט טוב "הסבר וכן שהיא", סוג מכל "עזרה כלולה ב״אחר" **

הלימוד במקצועות הקונקרטית מהעזרה שביעות-רצון

 "מרוצים 9% בבית-הספר: להם הניתנת מהעזרה שבעי-רצון הנוער בני (72%) המקרים במרבית
 מהעזרה כלל" מרוצים "אינם נוספים 3%ו- מרוצים, כל-כך "לא 25% ״מרוצים״, 63%ו- מאוד״

 מרוצים אינם לפחות אחד במקצוע המתקשים התלמידים מבין שליש בבית-הספר. לה□ הניתנת
כלל. מתקשים שאינם התלמידים בקרב בלבד 6% לעומת מהעזרה,

 לילדיהן, מעניק שבית-הספר מהעזרה יותר מרוצות בלימודים מתקשים אינם שילדיהן אמהות
 ותיקים שילדיהן אמהות כמו-כן, בהתאמה(. 46% לעומת 69%) מתקשים לילדים אמהות לעומת

 הנמצאים לילדים אמהות לעומת מהסיוע, יותר מרוצות בארץ, שנים מחמש יותר ונמצאים יותר
בהתאמה(. 40% לעומת 53%) שנתיים עד בארץ

מבית-הספר הנשירה תופעת 4.8
 בתוך מיוחדת סיכון קבוצת מהווים לשעבר מברית-המועצות עולים נוער שבני לכך העדויות מתרבות

 מלימודים. הנשירה לתופעת בהתייחס ובעיקר לשעבר, מברית-המועצות העולים אוכלוסיית כלל
 הנשירה, תופעת ממדי ובחינת שלמה אוכלוסייה על מידע איסוף אפשר ברמלה שנערך המיפקד
זה. בתהליך סיכון שלבי וזיהוי הנושרים, פרופיל שרטוט

 לימודיהם את סיימו שלא 17-14 גילאי נוער לבני מתייחסת הנוכחי במחקר ״נושר״ המושג הגדרת
 נוער לבני או כלשהי, לימודי□ במסגרת לומדים ואינם בארץ, או לשעבר בברית-המועצות התיכוניים
 בחסות במסגרות מדובר כלל בדרך החינוך. משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת הלומדים

 בנתונים משתקפת זו הגדרה בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה, משרד
 ועמיתיו )שפרינצק זה בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי המתפרסמים הסטטיסטיים

1995.)
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 4.1% לעומת וזאת 22% על עומד ברמלה העולים הנוער בני מדגם מקרב מלימודים הנשירה שיעור

 )בנספח 17-14 הגילאים טווח בכל נשירה משקף והוא הישראלים, הנוער בני אוכלוסיית כלל בקרב
 ברמלה(. העולים הנערים אוכלוסיית לכלל המתייחסים מלימודים נשירה על הנתונים גם מופיעים 2

 בקרב ובנפרד שנתון, לכל הנשירה שיעורי בנפרד נבחנו הנשירה תופעת של יותר מדויקת לבחינה
ובנות. בנים

ז(1ו1=294) )באחוזים( ומין גיל לפי הנוער, בני בקרב ונשירה למידה דפוסי :27 לוח

כיסוז

בבית- לומדים
שבפיקוח ספר לומדים

החינוך משרד בבתי- לומדים
כלל בקרב שאינם ספר בבתי- בספרים

האוכלוסייה לא בפיקוח ספר באתזים מוחלטים
היהודית לומדים משרד שבפיקוח
2בישראל כלל החינוך החינוך משרד

95.92 8 14 78 100 293 17-14 סה־כ
99.83 3 6 91 100 32 14
97.83 2 11 87 100 90 15
94.33 9 20 71 100 90 16
88.53 14 15 71 100 81 17

בנים
92.62 10 22 68 100 162 17-14 סה־כ

5 11 84 100 19 14
2 19 79 100 48 15

14 27 59 100 51 16
16 25 59 100 44 17

בנות
99.6* 5 5 90 100 131 17-14 סה־כ

■ ־ 100 100 13 14
2 2 96 100 42 15
3 10 87 100 39 16

11 3 86 100 37 17

.18 בגיל נוער בני כוללים אינם הנשירה בנושא הנתונים 1
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 2
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים 1996 סטטיסטי, שנתון בישראל, ילדים3

ז

1 משיעורי ניכרת בצורה גבוהים ברמלה העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה, 27 מלוח
ובני 16 בני בקבוצת במיוחד וגבוהים (,4.1% לעומת 22%) היהודית האוכלוסייה כלל בקרב הנשירה

החינוך. משרד בפיקוח שבבתי-ספר מלימודים נשרו אלו גילאים הנוער מבני 29% :17
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1

לעומת נשרו 17 בגיל הבנים מקרב 41% לדוגמה, ובנות. בנים בין הנשירה בשיעורי ניכר הבדל קיים ג
16ה- מבני 14% - לומדים אינם כלל הנושרים הבנים בקרב ניכרים שיעורים הבנות. מקרב 14% ;

.17ה- מבני 16%ו-

 ועומדים יותר, נמוכים 17-14 הגילים בטווח מלימודים הנשירה שיעורי ובנתניה, ברחובות בכרמיאל,
35%) 17 בגיל בנים בקרב הנשירה שיעור בולט ובנתניה בכרמיאל בהתאמה. ,14%ו- 10% ,8% על :

בשתי הנשירה שיעורי בו היחיד היישוב הוא רמלה (.22%) 16 בגיל בנים בקרב וברחובות (,20%ו- :
64זהים. למעשה הם 17ו- 16 הגיל שכבות (

 הנשירה שיעורי כי עולה לשעבר, מברית-המועצות עולים בקרב בשדרות 1994ב- שנערך ממיפקד 64
 .17 בגיל נוער בני בקרב במיוחד בולטים בכרמיאל וכמו זה, ביישוב בהרבה גבוהים כלשהם מלימודים

 הנמוכים הגילאים בקרב גם אולם כלשהי. במסגרת לומדים אינם בשדרות העולים הנוער מבני 47%כ-
 16ה- בני בקרב 17%ו- 15ה- בני בקרב 12% ,14ה- בני בקרב 7% על ועומדת הנשירה תופעת בולטת יותר,

 העולים אוכלוסיית להרכב קשורים להיות עשויים אלה גבוהים נשירה שיעורי (.1995 ונועם )ליטוויק
 יוצאי הם שדרות תושבי לשעבר ברית-המועצות מעולי יחסית גבוה ששיעור לכך ובעיקר בשדרות,

הקווקז. ואזור האסיאתיות הרפובליקות

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 65

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 66
כלל. לומדים

 שסיימו צללנו (55%) מחצית בלימודים, לנשירתם שהביאו הסיבות את לציין הנושרים נתבקשו כאשר
 בלימודים, קשיים ציינו אחוזים תשעה-עשר תיכוניים. בלימודים המשיכו ולא הביניים חטיבת את

 דירה מעבר היו שצוינו נוספות סיבות לעבוד. הצורך את ציינו 13% מבית-הספר, ואי-שביעות-רצון
(.7%) העבודה( משרד של למסגרות במעבר )מדובר אחרת לימודים למסגרת לעבור ורצון 65(,28%)

ג

בברית-המועצות התיכוניים לימודיהם את סיימו שלא למרות בארץ כלל למדו לא בלבד נערים שני נ
מתאים. בית-ספר עדיין מצא לא ואחד לעבוד, הצורך בשל בארץ כלל למד שלא טען אחד לשעבר.

הנוער בני מבין ספציפית קבוצה בקרב מאוד מרוכזת הנשירה שתופעת כך על מצביעים הנתונים 1
הבנים מכלל 41 ל-% ומגיע 17-16 בגיל בנים בקרב נמצא נושרים של ביותר הגבוה כשהאחוז העולים י
זו. גיל בשכבת נ

 נעדרו הנוער מבני 34% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 17-16 הגילים טווח בקרב מלימודים. 66נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות

.42%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור
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הנושרים פרופיל
 גדול בסיכוי הקשורים עולים נוער בני של שונים מאפיינים ולזהות התופעה את יותר להבין על-מנת

 - משתנים למספר בהתייחס הנושרים מאפייני על לעמוד ניסיון נעשה מבית-הספר, לנשירה יותר
 למד בה האחרונה הכיתה הנשירה, לבין לארץ העלייה בין שעברה התקופה משך בארץ, ותק גיל,

(.28 )לוח המוצא ורפובליקת נשר, ולאחריה הנושר

 עברו או מלימודים נשרו נוער בני 45 ט׳; כיתה אחרי במיוחד בולטת הנשירה כי עולה 28 מלוח
 למועד יחסית הנשירה בעיתוי רבה שונות קיימת זו. כיתה של בסיומה "אלטרנטיבי" לבית-ספר

וברחובות. בכרמיאל גם נמצא כך ברור. דפוס זה בנושא ואין העלייה

מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :28 לוח

(1=^22) כלל לומדים שאינם נוער בני א.

 רפובליקת
מוצא

 בה אחרונה כיתה
למדו

 חודשים מס׳
 עלייה בין

לנשירה
 תאריך
נשירה

 תאריך
העלייה

 בעת גיל
הריאיון

 בעת גיל
הנשירה

בילורוסיה ט׳ 62 6.95 5.90 14 13
אוזבקיסטן כיתות היו לא 30 6.93 12.90 16 14

האחרון בבית-ספר
אוזבקיסטן ח' 20 6.94 10.92 16 15
אוקראינה *ט׳ - 4.93 16 15
תג׳יקיסטן *ט׳ - 10.91 16 15
אוזבקיסטן *,ט - 6.93 15 15
אוזבקיסטן *ט׳ - 2.89 17 15
אוזבקיסטן ט׳ 4 1.94 9.93 17 15
אוזבקיסטן י׳ 50 6.95 5.91 16 15
אוזבקיסטן ט' 28 12.95 8.93 15 15
אוזבקיסטן י״א 49 9.94 9.90 16 15
אוזבקיסטן י״א 17 2.95 9.93 17 16
אוזבקיסטן ט׳ 67 6.95 12.89 16 16

רוסיה-קווקז י׳ 5 3.95 10.94 17 16
בילורוסיה ט׳ 62 6.95 10.90 17 16

אוזבקיסטן י׳ 12 7.95 7.94 17 16
רוסיה ט׳ 33 10.95 1.93 16 16

אוזבקיסטן י״א 68 1.96 6.90 17 17
אוזבקיסטן ט׳ 27 11.95 8.93 17 17
אוזבקיסטן י׳ 22 6.95 8.93 17 17
אוזבקיסטן י״א 39 11.95 . 9.92 17 17
אוזבקיסטן ר׳ 22 7.95 9.93 17 17

 בית עזיבת תאריך לגבי נשאלו לא תיכוניים, בלימודים המשיכו ולא ביניים חטיבת שסיימו הנוער בני *
 ביניים( חטיבת סיום )דהיינו, הנשירה שגיל ההנחה התקבלה לכן למדו. שבה אחרונה וכיתה קודם ספר

ט׳. היא למדו בה האחרונה והכיתה ,15 הוא לגביהם הרלוונטי
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(1^1=27) אלטרנטיביות לימודים במסגרות □,שלומד הנוער ■בג ב.

 רפובליקת
מוצא

 ** *אחרונה כיתה
למדו בה

 בין חודשים מס׳
לנשירה עלייה

 תאריך
נשירה

 תאריך
העלייה

 בעת גיל
הריאיון

 בעת גיל
הנשירה

אוזבקיסטן ***העלייה מאז למד לא 3.90 15
אוזבקיסטן ***העלייה מאז למד לא 1.93 17

קזחסטן ז׳ 18 7.94 1.93 16 14
אוזבקיסטן *ח׳ 5.93 14 14
אוזבקיסטן *ח׳ 8.90 14 14
אוזבקיסטן *ט׳ 4.91 16 15
אוזבקיסטן *ט' 10.90 15 15 1
אוזבקיסטן *ט' 4.90 17 15
אוזבקיסטן *ט׳ 12.90 17 15
אוזבקיסטן *ט׳ 1.91 15 15
אוזבקיסטן *ט׳ 3.91 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 5.90 17 15 ג
אוזבקיסטן *ט׳ 12.90 15 15
אוזבקיסטן *ט׳ 12.90 17 15
אוזבקיסטן *ט' 11.91 15 15 1
אוזבקיסטן *ט׳ 12.91 16 15
אוזבקיסטן *ט' 1.91 16 15 1
אוזבקיסטן ט׳ 42 6.94 1.91 17 15 1
אוזבקיסטן *ט׳ 12.93 15 15
אוזבקיסטן *ט׳ 5.91 15 *15 1
אוזבקיסטן *ט׳ 7.90 17 15 נ
אוזבקיסטן *ט׳ 11.90 17 15
אוזבקיסטן *ט׳ 3.92 17 15 1
אוזבקיסטן י׳ 28 10.95 6.93 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 6.89 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 11.90 16 15
תג׳יקיסטן ט׳ 44 6.94 11.90 17 15
תג׳יקיסטן *ט׳ 12.90 16 15
אוזבקיסטן *ט' 8.93 15 15
אוזבקיסטן ט׳ 57 6.95 10.90 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 2.92 17 15
אוזבקיסטן *ט' 11.89 16 15
אוזבקיסטן *ט' 11.89 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 10.92 16 15
אוזבקיסטן *ט' 5.89 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ 12.89 15 15
אוזבקיסטן *ט׳ 12.91 15 15

רוסיה *ט׳ 12.90 17 15
אוזבקיסטן *ט' - 4.92 16 15
אוזבקיסטן *ט׳ - 6.93 16 15
אוזבקיסטן ר׳ 53 9.95 5.91 16 16
אוזבקיסטן ר׳ 62 6.95 5.90 16 16

 תאריך לגבי נשאלו לא אלטרנטיביות, לימודים למסגרות עברו ומיד ביניים חטיבת שסיימו הנוער בני *
 סיום )דהיינו, הנשירה שגיל ההנחה, התקבלה לכו בה. שלמדו אחרונה וכיתה קודם בית־ספר עזיבת

 וגיל 14 בני היו הריאיון שבעת מהם )לאלה ט׳ היא למדו בה האחרונה והכיתה 15 הוא ביניים( חטיבת
ח׳(. ־ למדו בה האחרונה הכיתה ,14 הנשירה

העלייה. בעת הגיל הנשירה גיל במקום בלוח נרשם בארץ למדו לא שכלל נוער לבני **
החינוך. משרד שבפיקוח במסגרת ללימודים כוונה ***
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הנושרים של רקע מאפייני

 נבדקו לנשירה יותר גבוה סיכון או פגיעות על המרמזים הגורמים את ולהבין לנסות על-מנת
 מאלו אלו שונים אינם והנושרים הלומדים הנוער בני כי נמצא, הנושרים. של שונים רקע מאפייני
 בני אחוז גבוה חד-הוריות משפחות בקרב אולם חד-הוריות, במשפחות שגדלו אלו אחוז מבחינת

 נמצאו זאת, לעומת הורים(. שני עם משפחות בקרב 7% )לעומת 13% - כלל לומדים שאינם הנוער
 של התעסוקתי מצבם ההורים, השכלת מוצא, רפובליקת מבחינת והנושרים הלומדים בין הבדלים
הכלכלי. ומצבם ההורים,

 בהשוואה יחסית גבוה בוכרה( יוצאי רובם )שכזכור, אסיה יוצאי נערים בקרב הנושרים שיעור
 יוצאי בקרב 15% לעומת מלימודים נשרו מהם 27% אחרים: אזורים יוצאי בקרב הנושרים לשיעור
ובילורוסיה. מולדביה, אוקראינה, יוצאי בקרב 4%ו- רוסיה

 השכלה בעלי הם הלומדים הנוער בני של מהאבות 34%ו- מהאמהות אחוזים ואחד שלושים
 הלומדים הורי כלומר, נושרים. נוער בני של מהאבות 22%ו- מהאמהות 16% לעומת אקדמית,
 הנשירה שתופעת לצפות היה ניתן ברמלה, הנוער בני הורי של ההשכלה רמת לאור יותר. משכילים

 הם במספר( 64) הנוער מבני 22%כזכור,'כ- אולם, למינימום. עד תצטמצם זו אוכלוסייה בקרב
נושרים.

 19% רק הלומדים, הורי מהשכלת יותר נמוכה הנושרים הורי שהשכלת העובדה אף שעל לציין חשוב

 מהווה ילדיהם ונשירת תיכון, בבית-ספר לימודים סיימו לא הנושרים של מהאמהות 8%ו- מהאבות
מטה. כלפי ניידות אלה, הורים בשביל גם

 בני של אמהות האמהות. של התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו ההורים, תעסוקת שיעורי בבדיקת
 לעומת 80% - הנושרים הנוער בני של מאמהות יותר גבוה מעט בשיעור מועסקות הלומדים הנוער

 - כלל לומדים שאינם הנוער בני של אמהות של התעסוקה שיעור נמוך במיוחד בהתאמה. ,77%
 הנוער, בני של אבותיהם של התעסוקה בשיעורי משמעותיים הבדלים נמצאו לא אולם ׳בלבד. 64%

.88%כ- על העומדים

 מאמהותיהם 23%ש- בזמן והנושרים. הלומדים הורי מועסקים בהם משלחי-היד סוגי שונים כמו-כן,
 הנושרים מאמהות 10% רק חופשיים, או אקדמיים במשלחי-יד מועסקות הלומדים הנוער בני של

 עובדת אינה כלל, לומדים שאינם הנוער בני של מאמהותיהם אחת אף כזה. במשלח-יד מועסקות
 הנוער: בני של אבותיהם של ממשלח-ידם גם מתקבלת דומה תמונה חופשי. או אקדמי במשלח-יד

 6% לעומת חופשיים, או אקדמיים במשלחי-יד מועסקים לומדים נוער בני של מהאבות 16%
מלימודים. שנשרו נוער בני של מהאבות

 הנושרים, מאמהות 25%כ- כלכליים. מקשיים יותר סובלים הנושרים שהורי עולה האמהות מדיווח
 לכסות כלל מספיקות אינן שהכנסותיהן טענו הלומדים, הנוער בני של מאמהותיהם 16% לעומת
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 הנושרים בין הבדלים עולים ונתניה רחובות בכרמיאל, המחקר מנתוני גם הבסיסיים. צורכיהן את
 כי דיווחו הלומדים של מאמהותיהם נמוך שיעור הכלכלי: המצב בהערכת הלומדים לבין

 13% לעומת 8%כ- לדוגמה, )בכרמיאל, הבסיסיים הצרכים לכיסוי מספיקות אינן הכנסותיהן
 רחובות בכרמיאל, גם כמו-כן, בהתאמה(. 23% לעומת 5% - וברחובות הנושרים, של מאמהותיהם

 מהורי 50% - בכרמיאל והלומדים. הנושרים הורי של ההשכלה ברמות הבדלים נמצאו ונתניה
 29%ו- 71% - וברחובות הנושרים, מהורי 20% לעומת אקדמית השכלה בעלי הם הלומדים

בהתאמה.

הנושרים של בהווה עיסוקם

 לומדים החינוך, משרד בפיקוח מבתי-ספר מהנושרים נוער( בני 42) ניכר חלק כי עולה 29 מלוח
 עבודה משלבים מתוכם 26ו- העבודה( משרד של במסגרות בעיקר )כאמור, אלטרנטיביות במסגרות

 היתר, עובדים. ורק כלשהי במסגרת לומדים אינם הנוער מבני חמישה-עשר ללימודיהם. בנוסף
 לימודית או תעסוקתית במסגרת משולבים אינם (17-15 בגיל הנוער בני מכל 3%) נוער בני שבעה

 כלל בקרב המקביל מהשיעור נמוך זה שיעור לומדים. ואינם עובדים אינם כלומר כלשהי,
(.1995 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה 1994 בשנת 6.7% על שעמד האוכלוסייה

הנושרים של העיקו׳ עיסוקם :29 לוח

באחוזים נושרים מס׳

100 64 סה־כ

25 16 עובדים ולא אלטרנטיבית במסגרת לומדים
41 26 ועובדים אלטרנטיבית במסגרת לומדים
23 15 עובדים

5 3 עבודה מחפשים
6 4 *בבית שוהים

עבודה. מחפשים לא ואף עובדים לא לומדים, לא *

הנושרים בקרב עירוני סיוע וקבלת פנאי פעילות

 השתתפותם בשיעור התמקד הנושרים בקרב עירוני וסיוע פנאי פעילות בנושא שנאסף המידע
 30 מלוח הלומדים. בקרב אלה לשיעורים בהשוואה עירוני, בסיוע ושימוש שונות פנאי בפעילויות

 בקרב מאשר הנושרים בקרב במקצת גבוה כלליות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעור כי עולה
 השתתפות למעט הקבוצות, שתי בין דומים מאורגנות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעורי הלומדים.

 ביכולת ההבדלים את גם משקף זה שהבדל ייתכן יותר. גבוה הלומדים שיעור בהם בחוגים,
והלומדים. הנושרים משפחות של הכלכלית

 הלומדים בקרב 6%ו- מהנושרים 10%ש- כך על מצביעים העירוני בסיוע השימוש בנושא הממצאים
 ושניים עשרים שחלפה. הלימודים בשנת וכו׳( פסיכולוג סוציאלי, )עובד עירוני סיוע מקור עם נפגשו

 וכו׳(, סוציאלי עובד )פסיכולוג, עירוני סיוע לקבל מעוניינים סיוע קיבלו שלא הנושרים מבין אחוזים
זה. סיוע לקבל מעוניינים הלומדים בקרב 29%ו-
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)באחוזים(" והלזמדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :30 לוח

הלומדים הנושרים

228 64 מוחלטים במספרים סה־כ

כללית פנאי פעילות
75 83 חברים עם מבלה
93 94 ספרים טלוויזיה, בבית: מבלה
92 97 משפחה בני עם מבלה

מאורגנת פנאי פעילות
8 11 נוער תנועת

24 19 שונים בחוגים משתתף
6 5 עולים במועדון מבקר

.100ב- מסתכמים האחוזים אין ולכן אחת, מפעילות יותר לציין היה ניתן *

בצרז״ל השירות .5
 המתגייסים של העמדות גם הישראלית. בחברה בהשתלבות חשוב כגורם נתפס בצה״ל השירות

 הנוער בני הישראלית. בחברה השתלבותם מידת על ללמד עשויות השירות כלפי הפוטנציאליים
 חששותיהם, הצבאי, השירות את תפיסותיהם לגבי נשאלו והוריהם ומעלה( 16 )בני העולים

וציפיותיהם.

בצבא לשרת רצון
 ומעלה 16 גילאי הנוער מבני 38%כ- בצה״ל. לשרת כוונתם על נשאלו ומעלה 16 גילאי הנוער בני כל

 אחר-כך ורק ללמוד להמשיך מתכוונים הם כי ענו 27% לימודיהם, בסיום לצבא להתגייס מתכוונים
 עדיין כי ענו הנותרים 5% ואילו לצבא, להתגייס מתכוונים אינם הם כי ענו 30% לצבא, להתגייס

 שמתכוונים הנוער בני שיעור בהרבה נמוך זאת, לעומת בכרמיאל, זה. בנושא דעה גיבשו לא
ברחובות. 24%ו- בנתניה 37%ל- בהשוואה ,2%כ- על ועומד להתגייס, אחר-כך ורק ללמוד להמשיך

 להתגייס מתכוונות אינן הן כי ענו מהבנות 51%כש- לצבא, הגיוס בשאלת לבנות בנים בין הבדל יש
להתגייס. מתכוונים שאינם מהבנים 13% לעומת כלל, לצבא

 חובה; שירות היה לא השירות אם כלל, משרתים היו לא כי השיבו (64%) מהנשאלים כשני-שלישים
 מלא. שירות משרתים היו כי השיבו 12% בלבד; חלקי שירות משרתים היו כי השיבו (24%) כרבע

בנים. בקרב 56% לעומת כלל, משרתות היו לא כי דיווחו הבנות מבין אחוזים וחמישה שבעים

 גבוה חובה, בגדר היה לא השירות אילו לצבא מתגייסים היו לא כי שדיווחו הנוער בני שיעור
 בו הארץ, ברחבי י״א כיתות תלמידי כלל בקרב שנערך בסקר שנמצא המקביל מהשיעור בהרבה

(.1995 וגל )אזרחי מתגייסים היו לא מהבנות 18%ו- מהבנים 12% רק
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במהלכו □,הצפוי □,והקשי מהשירות החשש מק־ת

חששותיהם. מהות ועל הצבאי מהשירות חוששים הם בה המידה על נשאלו הנוער בני

(□,)באחוז מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :31 לוח

בנות בנים סה״כ החשש מידת

104 122 226 □,מוחלט □במספרי סרי״כ
100 100 100 □,באחוז סה־כ

17 11 14 מאוד חושש
22 17 18 חושש די
44 44 44 חושש כל-כך לא
17 28 24 כלל חושש לא

 הם כי דיווחו 18% הצבאי, מהשירות מאוד״ ״חוששים ומעלה 16 גילאי הנוער בני מכלל 14% רק
 אחוז כלל". חוששים "לא הם כי דיווחו (24%) וכרבע חוששים״ כל-כך ״לא 44%כ- חוששים״, ״די

בנים. בקרב 28% לעומת 39% היה בנות בקרב מאוד״ ו״חוששים ״חוששים״

 30%ו- מהבנים כרבע הארץ. ברחבי י״א כיתות תלמידי בקרב בסקר נמצאו דומים ממצאים

(.1995 וגל )אזרחי הצבאי השירות מפני חשש של מאוד רבה או רבה מידה גילו מהבנות

 (28%) כרבע הצבאי. השירות במהלך להם הצפויים לקשיים בקשר שונים חששות העלו הנוער בני
 ללמוד או לעבוד יהיה שאי-אפשר מכך כתוצאה הזמן בבזבוז יהיה העיקרי הקושי כי מעריכים
 12% בשירות; הכרוך מהסיכון חוששים 14% ההורים; מדאגת חוששים הנוער מבני 23% זו; בתקופה

 מעזיבת חששו 9% פיזי; מאמץ מבחינת במיוחד קשה תקופה להם תהיה הטירונות לדעתם, כי, ציינו
 הנוער מבני 9%ו- מעניין; לא בתפקיד משירות חששו 5%ו- הצבאית מהמשמעת חששו 6% הבית;
67במיוחד. קשה להם נראה לא דבר שום כי דיווחו

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 67

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 68

 מבזבוז (,22%) הבית מעזיבת גם אולם (,58%) בשירות הכרוך מהסיכון בעיקר חוששות האמהות
 החיילים ומיחס (,8%) בשירות הכרוך המוסרי מהקושי (,15%) הפיזי מהמאמץ (,17%) הזמן

 מפני לצבא ילכו לא שבנותיהן טענו הבנות של מהאמהות אחוזים שבעה-עשר 68(.8%) הוותיקים
דתיות. שהן
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הנוער לבני הצבא תרומת

 יכול אינו הצבא ,22% לדעת אישי. באופן לה□ לתרום הצבא יכול לדעתם, במה, נשאלו הנוער בני
 (37%) הנוער מבני כשליש לדעת - תרומות חמש על בעיקר הצביעו הנוער בני יתר דבר. לתרום
 הצבא כי מעריכי□ הנוער מבני 33% הכשרה, קבלת או מקצוע בלימוד להיות יכולה הצבא תרומת

 18%ו- בחברה להשתלבות 19% (,20%) העצמי לביטחונם או ולעצמאותם, לבגרותם לתרום יכול
הפיזי. לכושרם

 (,40%) ילדן של העצמי לביטחונו לתרום יכול הצבא כי האמהות השיבו זו לשאלה בתשובה
 ולכושרו (,21%) הישראלית בחברה להשתלבות (,25%) מקצוע לרכישת (,42%) ולבגרותו לעצמאותו

 עשויה הצבא תרומת כי חושבים כשליש כי עולה והאמהות הנוער בני מתשובות 69(.15%) הפיזי
 עשויים אלה יחסית גבוהים אחוזי□ כי ייתכן, כלשהי. הכשרה בקבלת או מקצוע בלימוד להתבטא

השירות. למסלול ביחס הנוער בני של הספציפיות ההעדפות על להשפיע

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 69

 בכוונה ללומדי□ הנושרים בין משמעותיים הבדלים ברמלה נמצאו לנתניה, ובדומה לרחובות, בניגוד
 בלבד 34% לעומת לצבא, להתגייס מתכוונים מהנושרים אחוזים ושישה ארבעים בצבא. לשרת

 )בקרב בצבא לשרת אחר-כך ורק בלימודיהם להמשיך מתכוונים מהלומדים 33% ואילו מהלומדים,
 על- לימודים בעתיד מתכננים אינם הנושרים שרוב בכך מוסבר זה הבדל (.16% רק - הנושרים
 גבוה הנושרים בקרב זאת, עם יחד הגיוס. בגיל לצבא ללכת מוכנים ולכן אקדמיים או תיכוניים

הלומדים. בקרב 28% לעומת 34% - כלל לשרת מתכוונים שאינם אלה אחוז יותר

 19% )לעומת כלל חוששים אינם מהם 34% הצבאי: מהשירות חוששים פחות ג□ הנושרים
 8%) צבאי בשירות הכרוך מהסיכון פחות חוששים הנושרים ספציפיים, לחששות ביחס מהלומדים(.

 לעומת 2%) מעניין לא ומתפקיד (14% לעומת 8%) מטירונות פחות הלומדים(, בקרב 17% לעומת
 13%) בית ועזיבת (19% לעומת 30%) ההורי□ מדאגת מהלומדים יותר חוששים הנושרים (.6%

בהתאמה(. 7% לעומת

 השפה, למידת התחומים: ברוב דומות הנוער לבני הצבא מתרומת והלומדים הנושרים ציפיות
 מצפים ופחות מהלומדים יותר פיזי כושר לרכוש מצפי□ הנושרים אישית. ובגרות מקצוע למידת

.21% לעומת 14% - בחברה להשתלבות

לו ומחוצה בבית-הספר חברתית השתלבות .6
 והן כללי באופן הן שלהם, החברתית ההשתלבות תהליך של השוני□ ממדיו על נשאלו הנוער בני

ותיקים. ישראלי□ עם לקשריהם ביחס
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הבאים: בנושאים יתמקד זה פרק
 הישראלים התלמידים מיחס הנוער בני שביעות-רצון - בבית-הספר חברתית השתלבות (1)

 הנערכים בטיולים הנוער בני והשתתפות ישראלים, עם המבלים הנוער בני שיעור הוותיקים,
בית-הספר. במסגרת

 חברתי בילוי ישראלי, נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור כגון כללית, חברתית השתלבות (2)
 בנושא עמדות ותיקים, ישראלים עם חברתיות התנסויות ותיקים, ישראלים עם משותף

ועוד. עולים נוער בני של החברתית ההשתלבות
 )הנוכחית הלאומית לזהות בנוגע ואמהותיהם הנוער בני עמדות ־ הלאומית הזהות תפיסת (3)

הישראלית. בחברה כעולים בהרגשתם התמקדות תוך הנוער בני של והרצויה(

בבית-הספר חברתית השתלבות 6.1
 התלמידים מיחס שביעות-רצון - ממדים שלושה לפי נבדקה בבית-הספר החברתית ההשתלבות
 והשתתפות בבית-הספר, בהפסקות ותיקים נוער בני ועם אחרים עולים עם משותף בילוי הוותיקים,

בית-ספר. בטיולי

 הוותיקים הישראלים התלמידים מיחס כללי באופן מרוצים שהם ציינו (78%) הנוער בני של הרוב
 בנים בקרב גבוה קצת הוותיקים הישראלים מיחס הנערים הנוער בני של שביעות-רצונם כלפיהם.

 מגיע שביעות-רצון שיעור 17 בני שבקרב כך הגיל, עם ועולה (75% לעומת 81%) הבנות לעומת
 עד ששוהים נוער בני בקרב 70%מ- - בארץ הוותק עם גם משתנים שביעות-הרצון שיעורי .84%ל-

 הנמצאים בקרב אבל שלוש, עד משנתיים בארץ השוהים בקרב 82%ל- עד עולים הם בארץ שנתיים
.79% על ומתייצבים יורדים קצת שוב - שנים 3 מעל .בארץ

 ישראלים עם גם בבית-הספר בהפסקות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושישה שישים
 ישראלים עם רק מבלים 9%ו- עולים, עם רק בהפסקות מבלים (25%) כרבע עולים, עם וגם ותיקים
ובנתניה. ברחובות המקבילים לממצאים כמעט זהים אלו ממצאים ותיקים.

 23% בית-הספר, מטעם שנערכו הטיולים לכל יצאו כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושמונה שישים
 לאי- על-ידם שצוינו העיקריות הסיבות טיול. לאף יצאו לא כי דיווחו 9% ורק לחלקם, רק יצאו

 כי העובדה (,20%) הטיולים של מדי יקרה עלות (,30%) בריאות בעיות היו בטיולים השתתפותם
 והצורך (,11%) להם הרשו לא שהוריהם בגלל (,13%) אישיים עניינים (,15%) טיולים אוהבים אינם

70(.4%) בית שיעורי להכין

 .100ב- מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 70

כללי חברתית: השתלבות 6.2
 חיי של שונים היבטים לגבי הן - ממדים מספר פני על נבדקה הנוער בני של החברתית השתלבותם

 השוואתיים היבטים לגבי והן חברתיים(, בקשרים מחסור קרובה, )חברות בהווה החברה
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החברה בחיי החלים ולשינויים העלייה, לפני החברה חיי לעומת בהווה, החברה לחיי המתייחסים
בארץ. הוותק עם

)באחוזים( הטעו בני של תבותית השתלבות של נבחוים סמדיס :32 לוח

 שהשיבו נוער בני
בחיוב

כלל"( "בדרך או )"תמיד" לבלות מי עם יש לנער/ה
נפש" "חבר כיום יש לנער/ה

בארץ הוותק עם לטובה משתנים החברה חיי
עולים נוער בני עם חברתיים קשרים יותר הרוצים נוער בני
 ותיקים ישראלים נוער בני עם חברתיים קשרים יותר הרוצים נוער בני
 לשעבר לברית-המועצות בהשוואה יותר טובים חברה חיי

גילו בני עם חברתיים בקשרים מחסור קיים

89
82
64
59
57
46
31
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 יכולים הם שאיתו כמי שהוגדר נפש" "חבר בארץ יש (82%) הגדול לרובם כי עולה הנוער בני מדיווח
 דיווחו אשר הנוער בני משיעור במעט גבוה אפילו זה שיעור עליו. ולסמוך אישיים נושאים על לשוחח

 עולה נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור (.77%) לשעבר בברית-המועצות נפש״ ״חבר להם היה כי
 בארץ. הוותק עם ועולה הבנות, לעומת בנים בקרב יותר מעט גבוה ;18 בגיל יורד אבל ,17 גיל עד

 בארץ השוהים בקרב ושיעורם נפש", "חבר יש שנתיים עד בארץ השוהים הנוער בני מבין 70%לכ-
.84%ל- מגיע שנים מחמש למעלה

 ותיקים ישראלים תלמידים עם משותף לבילוי יוצאים הם כי דיווחו הנוער מבני (36%) כשליש
 בני בקרב 16%מ- בארץ, הוותק עם עולה ותיקים ישראלים עם המבלים שיעור בחודש. פעם לפחות
 מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 40%ל- ועד משנתיים, פחות בארץ השוהים הנוער
 בני בקרב 47%ל- עד הגיל עם ועולה הבנות, משיעור מעט גבוה לבילוי היוצאים הבנים שיעור שנים.

18.

 מחסור על המדווחים הנוער בני ששיעור נמצא למדי, נרחבים חברתיים קשרים של לתמונה כחיזוק
 עם ויורד ובנות, בנים בקרב דומה השיעור מבוטל. לא כי אם (31 )% יחסית נמוך חברתיים בקשרים
 שחסרים מרגישים הם כי דיווחו משנתיים פחות בארץ השוהים הנוער מבני 65% לדוגמה, הוותק.

 עד 14 בני שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 25% לעומת חברתיים קשרים להם
יותר. מבוגרים נוער מבני יותר חברתיים בקשרים מחסור על דיווחו 15

 דיווחו הנוער מבני (36%) שליש לבלות, מי עם להם יש ״תמיד״ כי דיווחו הנוער מבני (53%) כמחצית
 הנוער מבני 3%ל- ואילו לבלות מי עם אין" כלל "בדרך 8%ל- לבלות, מי עם להם יש כלל" "בדרך כי

 קשרים להם חסרים כי מרגישים הנוער מבני 31% כזכור, זאת, למרות לבלות. מי עם אין״ פעם ״אף
 מברית- עולים עם חברתיים קשרים יותר רוצים היו (59%) ממחציתם למעלה גילם. בני עם חברתיים
(.57%) ותיקים ישראלים ועם לשעבר, המועצות



 ציינו מתוכם אחוזים ושישה שלושים ותיק. ישראלי ידיד יש ידידיהם בין כי ציינו הנוער מבני 59%
 ציינו 2% ותיקים, ישראלים ידידיהם ״רוב״ כי ציינו 19% ותיקים, ישראלים ידידים ״מעט״ להם יש כי

 ישראלים. הם חבריהם שכל ציינו נוספים 2% עולים, ומחציתם ישראלים מידידיהם שמחצית
במחקר. שנכללו היישובים בכל התקבלו דומים ממצאים

 שאר בקרב 34% )לעומת 50% - ותיקים ישראלים עם יותר מבלים בפנימייה שגרים הנוער בני כצפוי,
 לבלות מי עם לו אין כלל שבדרך דיווח לא בפנימייה הגרים הנוער מבני אחד אף הנוער(. בני

בפנימייה(. גרים שאינם הנוער בני בקרב 12% )לעומת

 11% ״מרוצות״(, 65%ו- מאוד" ״מרוצות 12%) ילדיהן של מהחברים מרוצות (77%) האמהות רוב

 דיווחו אחוזים שמונה ילדיהן. של מהחברים מרוצות" לא "כלל מהאמהות 4% ורק מרוצות״ ״די
כלל. חברים אין לילדיהן כי

□ותיקי □ישראלי לבין בינם הגומלין יחסי את הנוער בני הערכת
 כוללניים היגדים רשימת עם מסכימים הם האם לציין הנוער בני התבקשו עצמי למילוי בשאלון

 ותיקים, לישראלים עולים נוער בני בין החברתיים הקשרים נושא לגבי שליליות עמדות המבטאים
 בני של אישיות להתנסויות המתייחסות פנים־אל-פנים, בריאיון הספציפיות מהשאלות בשונה וזאת

הנוער.

)באחוזים( לוותיקים עולים בין גומלין חס■ בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :33 לוח

בחיוב ענו

 67 עולים נוער לבני ותיקים ישראלים נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש
63 קרובות לעתים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
47 בחברתם עולים נוער בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
49 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולים נוער בני
 43 אלה את אלה מבינים אינם ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
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32 עולים נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלים נוער בני

 נוער לבני עולים נוער בני בין מעטים חברתיים קשרים שיש ציינו הנוער מבני (67%) כשני-שלישים
 אין קרובות. לעתים מסתכסכות הקבוצות ששתי ציינו אף (63%) דומה ושיעור ותיקים, ישראלים
בארץ. ותק לפי אלו בנושאים משמעותיים הבדלים

 לבין העולים בין החברתי לריחוק ה״אחריות" של שווה חלוקה על המצביע הממצא במיוחד מעניין
 ציינו הנוער מבני (47%) כמחצית כך, העולים. הנוער בני של תפיסתם לפי הוותיקים, הישראלים

 שבני ציינו (49%) דומה ושיעור בחברתם, עולים נוער בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני
הוותיק. הנוער בחברת להשתלב רוצים אינם העולים הנוער



 מהתמונה יותר קצת שלילית שהיא לוותיקים עולים בין גומלין יחסי תמונת מצטיירת ברמלה
 גבוה 33 בלוח המופיעים השליליים ההיגדים עם הסכימו אשר הנוער בני שיעור ובנתניה. ברחובות

 הנוער מבני 39% לעומת ברמלה, הנוער מבני 47% לדוגמה, האחרים. ביישובים מאשר ברמלה יותר
 בני לשלב רוצים אינם ישראלים נוער "בני ההיגד עם הסכימו בנתניה, הנוער מבני 41%ו- ברחובות

 רמלה נתוני מצביעים אישית, להתנסות הנוגעים ממדים בהשוואת אולם, בחברתם". עולים נוער
 (82%) העולים לרוב לדוגמה, האחרים. ביישובים לנמצא דומה אישית חברתית השתלבות מגמת על

 הנוער בני (88%) רוב נפש״. ״חבר כיום יש (83%) ובנתניה (85%) ברחובות דומה ולשיעור ברמלה,
 הוותיקים הישראלים רוב יחס כי דיווחו וברחובות, בנתניה הנוער מבני 93% לעומת ברמלה,
טוב". "די או מאוד" "טוב הוא כלפיהם

החברתית ההשתלבות לנושא השוואתית התייחסות

 חיי בין הנוער בני שעורכים השוואה - החברתית ההשתלבות של ההשוואתי הממד גם נבחן כאמור,
 עם זה בנושא שחלים השינויים את תפיסתם וכן העלייה, לפני החברה חיי לעומת בארץ החברה

הזמן.

 העלייה. לפני לעומת כיום החברה לחיי ביחס הנוער בני בין דעים אחידות אין כי עולה 34 מלוח
 משמעותי שינוי אין כי העריכו 44% יותר, כטובים אותם העריכו הנוער מבני אחוזים ושבעה ארבעים

 הנוער בני שיעור כיום. טובים פחות שלהם החברה חיי הנוער .מבני9% ולדעת החברה, בחיי
 הנמצאים בקרב 17%מ- בארץ, הוותק עם עולה יותר כטובים שלהם החברה חיי את המעריכים

 מאוד דומים אלו ממצאים שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים בקרב 53%לכ- שנתיים עד בארץ
ובנתניה. ברחובות שהתקבלו לממצאים

)באחוזים( בארץ ותק לפי חברתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :34 לוח

שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 שנתיים עד
בארץ סה־כ

העל״ה לפני לעומת כיום החברה ח"
53 43 41 17 47 טובים יותר

42 45 40 61 44 קודם כמו בערך

5 12 19 22 9 טובים פחות

החברה חיי בארץ הזמן שעובר ככל
67 58 65 61 64 לטובה משתנים

29 37 24 26 30 דבר אותו נשארים

4 5 11 13 6 לרעה משתנים

ק<0.01 ברמת מובהק המקדם

 משתנים שלהם החברה חיי בארץ, הזמן שעובר ככל כי מעריכים הנוער מבני (64%) כשני-שלישים
 בנים בין זה בנושא משמעותיים הבדלים ללא לרעה, משתנים הם כי מעריכים 6% ורק לטובה,
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 את כמשפר הזמן גורם של בהערכה ירידה של מסוימת מגמה יש הגיל עם בארץ. ותק ולפי לבנות,
 61% לעומת הזמן עם משתפרים החברה חיי כי ציינו 14 בני מבין אחוזים שבעים החברתיים. החיים

.18 מבני

הלאומית הזהות תפיסת 6.3
 כיצד נשאלו הנוער בני עצמי. למילוי השאלון באמצעות נאסף הלאומית הזהות תפיסת על המידע

כמו לגמרי". ל״רוסים עד לגמרי" מ״ישראלים שנע רצף על הישראלית בחברה כעולים מרגישים ה□
 רוצים היו וכיצד אותם, רואים הוריהם איך עצמם; את לראות רוצים היו איך הנוער בני נשאלו כן

אותם. רואים הארץ ילידי וכיצד אותם; לראות

 (6%) לגמרי״ כ״רוסים או (21%) מישראלים״ רוסים כ״יותר עצמם רואים נוער בני של דומה אחוז
 הרצויה הזהות בין פער קיים אולם (.19%) מרוסים״ ישראלים כ״ירתר או (9%) לגמרי״ וכ״ישראלים

 לגמרי" כ״ישראלי□ עצמם לראות רוצים היו נוער בני של יותר גבוה אחוז המצויה. הזהות לבין
 מישראלים" רוסים כ״ירתר עצמם לראות הרוצים לעומת (,21%) מרוסים" ישראלים ארכ״יותר (22%)
 עצמם לראות רוצים היו הנוער מבני (37%) כשליש כי לציין יש (.6%) לגמרי״ ״רוסים או (14%)

הזהויות. שתי בין לאיזון שאיפה על מצביע דבר מידה", באותה וישראלים כ״רוסים

)באחוזים(* הנוער בני בקרב עצמית זהות תחושת :35 לוח

 כרוסי
לגמרי

 כיותר
 רוסי

מישראלי

 כרוסי
 וישראלי
 באותה

מידה

 כיותר
 ישראלי
מרוסי

 כישראלי
לגמרי

6 21 45 19 9 עצמך? את רואה אתה כיצד
6 14 37 21 22 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד

13 28 33 17 9 אותך? רואים הוריך כיצד
11 26 40 16 17 אותך? לראות רוצים היו הוריך כיצד
13 24 31 17 15 אותך? רואים הארץ ילידי כיצד

 בוכרי, קווקזי, רוסי, כלומר: המוצא בארץ זהותם לגבי ספציפית בצורה הנוער בני נשאלו הריאיון בעת *
בלבד. □כרוסי ולא וכו׳

 לאומית זהות בעלי שיעור כי נמצא מוצא רפובליקות לפי הנוער בני של הלאומית הזהות בבדיקת
 עצמם הרואים הנערים אחוז אולם ואסיאתיות, אירופאיות רפובליקות יוצאי בקרב דומה ישראלית
 האירופאיות הרפובליקות יוצאי בקרב יותר גבוה מישראלים" רוסים "כיותר או לגמרי" כ״רוסים

אסיה. יוצאי מקרב 23% לעומת 39% -

 בד כישראלים. עצמם את הנוער בני בראיית משמעותית עלייה חלה הוותק עם כי עולה 36 מלוח
 הנוער בני מבין אחד אף כרוסים. עצמם הרואים הנוער בני באחוז משמעותית ירידה חלה בבד
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 כ״רוסים עצמם רואי□ 18%ו- לגמרי", כ״ישראלים עצמם רואי□ אינם בארץ שנתיים עד השוהים
 עצמם הרואים שנים, מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 11% לעומת זאת לגמרי״,

 לאחר גם כי לציין יש זאת כל למרות לגמרי". כ״רוסים עצמם הרואים 5% ורק לגמרי״ כ״ישראלים
 או מישראלים" רוסים כ״יותר עצמם רואים הנוער מבני (23%) כרבע ויותר, שנים חמש של שהות

 הנוער מבני (46%) מחצית כמעט בארץ, ויותר שנים חמש לאחר אפילו כמו-כן, לגמרי״. כ״רוסים
מידה". באותה ורוסים "ישראלים מאוזנת ואולי כפולה, זהות כבעלי עצמם רואים

)באחוזים( ותק לפי הנוער, בני בקרב עצמית זהות תחושת :36 לוח

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים למש

 שנתיים בין
לשלוש

 שנתיים עד
בארץ

100 100 100 100 סה״כ

11 9 6 0 לגמרי ישראלי
20 22 8 9 מרוסי ישראלי יותר
46 49 39 32 מידה באותה ורוסי ישראלי
18 16 36 41 מישראלי רוסי יותר

5 4 11 18 לגמרי רוסי

ק<0.05 ברמת מובהקים ההבדלים

 לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא ובנתניה, ברחובות שהתקבלו לממצאים בניגוד
הלאומית. הזהות בתפיסת

 לדוגמה, בארץ. קליטתם מתהליך לשביעות-רצונם קשורה נמצאה הנוער בני של הלאומית הזהות
 מהקליטה שביעות-רצון הביעו לגמרי" "ישראלים עצמם שרואים הנוער בני של (91%) המכריע הרוב

מאוד"(. "מרוצים מהם 44%)

הנוער בני של אמהותיהם עמדות

 יותר נמוך לגמרי" כ״רוסים או מישראלים" רוסים כ״יותר ילדיהן את הרואות האמהות שיעור
 20% מררסים״, ישראלים כ״יותר או לגמרי״ כ״ישראלים ילדיהן את הרואות האמהות משיעור
 ילדיהן את לראות רוצות היו אף האמהות בקרב יותר גבוה שיעור כמו-כן בהתאמה. 37% לעומת
לגמרי". כ״רוסים או רוסים" כ"יותר מאשר לגמרי" כ״ישראלים או מרוסים" ישראלי□ כ״יותר

 26% כ״ישראלים״; ילדיהן את הרואות האמהות בשיעור עלייה יש בארץ הוותק עם כצפוי,
 כ״יותר או לגמרי" כ״ישראלים ילדיהן את רואות משנתיים פחות בארץ השוהות מהאמהות

 רוב כצפוי, שנים. מחמש למעלה בארץ השוהות האמהות מקרב 39% לעומת מרוסים", ישראלים
 כ״רוסיות או (39%) מישראליות״ רוסיות כ״יותר אותן רואים ילדיהן כי דיווחו (67%) האמהות

(.28%) לגמרי״
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)באחוזים( הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה נוער ובני האמהות תפיסת :37 לוח

 הנוער בני כיצד
 את רואים

האמהות
 רוצות היו כיצד

אות□ לראות
 האמהות כיצד

ילדיהן את רואות

100 100 100 סה״כ

3 17 11 לגמרי ישראלי
5 21 26 מרוסי ישראלי יותר

25 44 43 מידה באותה ורוסי ישראלי
29 13 17 מישראלי רוסי יותר
28 5 3 לגמרי רוסי

 אשר ערכים של סול□ המהווים פריטים סדרת לגבי הנוער בני נשאלו לאומית, זהות תחושת בנושא
 פריטים: 14 כולל הסולם ישראל. מדינת של שונות לתכונות והמתייחס (,1995) הורוביץ על-ידי פותח
 אחד פריט ופלורליזם; לדמוקרטיה לגישה קשורים שלושה ישראל; של היהודי לאופייה נוגעים שישה

 - אחד פריט פורמליים; בלתי חברתיים ליחסים מתייחס אחד פריט גבוהה; חיים לרמת מתייחס
 מתייחס אחד ופריט חדשה; חברה בבניין לאתגר מתייחס אחד פריט חדשה; חברה בבניין לאתגר
בחופשיות. חיים ילדי□ בה לחברה

)באחוזים( ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שס״חסים החשיבות סידת :38 לוח

 חשוב
ביותר חשוב

 לא
חשוב

 לא בכלל
חשוב

17 58 16 9 יהודית סביבה
13 57 21 9 מצוות לקיים ניתן בה מדינה
26 56 13 5 חופשית דמוקרטית מדינה
39 49 9 3 ליהודי□ מולדת שהיא ארץ
31 51 14 4 ליהודי□ משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
12 52 28 6 פורמליים בלתי חברתיים יחסי□ בעלת חברה
42 49 ר 2 ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה
37 55 6 2 עולים קולטת מדינה
24 59 13 3 חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
30 55 12 3 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
18 36 34 12 וערבים יהודים חיים בה מדינה
26 44 34 6 יחד חיות שונות עדות שבה מדינה
35 55 8 2 בחופשיות חיי□ ילדי□ בה חברה
22 44 21 13 יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת בה מדינה

 את מחזקות התשובות ביותר". "חשוב ועד חשוב" לא מ״כלל פריט כל לדרג התבקשו הנוער בני
 הקשורים הפריטים בכל ויהודית. ישראלית הזדהות של יחסית גבוהה רמה התפתחות של התחושה
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 ארבעים מאוד". כ״חשוב או כ״חשוב" לנושא לפחות 60% התייחסו המדינה של היהודי לאופי
 כ״חשוב". 49%ו- מאוד" כ״חשוב ליהודים" ביטחון שנותנת "מדינה כגון פריט העריכו אחוזים ושניים

 "מדינה גם כמו מאוד, חשוב ערך או כתכונה הוא אף נתפס עולים" קולטת "מדינה הפריט
 או עדתי רקע על לפלורליזם הקשורים הפריטים היו חשובים פחות גבוהה". חיים רמת שמאפשרת

 בניין של אתגר בה שיש מדינה של לנושא חשיבות ייחסו גם גבוה אחוז )יהודים/ערבים(. לאום
בחופשיות. חיים ילדים בה וחברה חופשית, דמוקרטית מדינה של לנושא חדשה, חברה

 שאלון הועבר בו בכרמיאל המחקר במסגרת ואופקים. נתניה, ברחובות, גם מאוד דומים הממצאים
 העולים של שהתשובות נמצא שרואיינו, העולים של בכיתות הלומדים הוותיקים לתלמידים דומה

 פחות ייחסו העולים אבל הוותיקים, של לאלו מאוד דומות המדינה של היהודי לאופי הקשורות
 הם עלייה. קולטת למדינה חשיבות יותר ייחסו - וכצפוי והפלורליזם, הדמוקרטיה לנושא חשיבות

הוותיקים. מאשר חדשה חברה בניין של לאתגר חשיבות יותר גם ייחסו

ברמלה עולים נוער בני קליטת של נוספים היבטים ד.
כגון: ברמלה, העולים הנוער בני קליטת של נוספים היבטים מספר נכללו במחקר

בשכר. הנוער בני עבודת (1)
זה. בתחום מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות (2)
פנאי. פעילויות (3)
ואלימות. אלכוהול צריכת בסמים, שימוש (4)
ספציפיים. ממדים ולפי כללי באופן קליטתם תהליך את ואמהותיהם הנוער בני הערכת (5)

בשכר הנוער בני עבודת 7.1
 עובדים 32% מהם (,55%) כלשהי בעבודה בשכר עבדו ארצה עלייתם מאז כי דיווחו בני.הנוער רוב
71לומדים. ואינם עובדים רק הנותרים 8%ו- הלימודים, שנת במהלך גם - 15% בחופשות, רק

שמרטף. כגון מזדמנת, עבודה והן קבועה לעבודה הן הכוונה 71

 יותר מעט עובדים הבנים עובדים. הם כי הריאיון בעת דיווחו הנוער בני מכלל אחוזי□ תשעה-עשר
 העובדים אחוז אולם, בארץ, ותק לפי עקבית מגמה אין בהתאמה(. 17%ו- 20%) הבנות לעומת

 שיעור כצפוי, עובדים. שליש 18ו- 17 בני ובקרב עובד לא אחד אף 14 בני בין הגיל: עם עולה
 עם ההשוואה לצורך הלומדים. בקרב בלבד 12% לעומת 44% - הנושרים בקרב יותר גבוה העובדים

 העובדים אחוז ברמלה 17-15 בני שבקרב לציין יש היהודים, הנוער בני אוכלוסיית כלל על נתונים
 שעובדים 17-15 בני היהודים הנוער בני אוכלוסיית כלל של מהשיעור גבוה זה שיעור .18% על עומד

 הם, ביותר הנפוצים העבודה סוגי (.1995 )למ״ס מהבנות( 9.4%ו- מהבנים 11.3%) בסה״כ 10.4% -
 מכירות עבודות וכן (,38%) בתעשייה מקצועית ועבודה (37%) מקצועית בלתי עבודה כצפוי,
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 הנוער בני תעסוקת שנושא (,1995) ועמיתיה הורוביץ של בדוח גם שצוין כפי ייתכן, (.18%) ושירותים
ולנשירה. לימודיים לקשיים המרכזיים הגורמים אחד את מהווה

 מהאחוז יותר גבוה (,20%) בנתניה המקביל לאחוז דומה ברמלה העובדים הנוער בני אחוז
(.37%) ברחובות העובדים הנוער בני מאחוז בהרבה ונמוך (,14%) ובכרמיאל (16%) באופקים

 שילדיהן מכך שביעות-רצון הביעו הריאיון בזמן בשכר העובדים הנוער בני של (77%) האמהות רוב
 נוער בני של מאמהות (57%) כמחצית זמן באותו ״מרוצות״. 57%ו- מאוד״ ״מרוצות 20% עובדים:
ברחובות(. 68%ל- )בהשוואה יעבדו שילדיהן מעוניינות עובדים שאינם

 "קניית הוא בכסף עושים שהם העיקרי השימוש כי דיווחו (55%) העובדים הנוער מבני כמחצית
 לבית-הספר, ציוד קונים 13% כסף, חוסכים 16% להורים, כסף נותנים 43% אישיים״, ודברים בגדים

 כסף מוציאים 5%ו- המשפחה, ולבני לבית דברים קונים 8% לבילוי, זה בכסף משתמשים 12%
72נהיגה. שיעורי או ספורט אימוני כגון אחרות למטרות

אחד. משימוש יותר לציין אפשרות ניתנה הנוער שלבני משום 100%מ- ביותר מסתכמים הנתונים 72

 68% - אחרים אישיים ולדברים לבגדים כסף מוציאות הבנים, לעומת מהבנות, יותר גבוה שיעור
 51 % להורים: כסף נותנים הבנות, לעומת מהבנים, יותר גבוה שיעור בו-בזמן בהתאמה. ,46% לעומת
בהתאמה. ,32% לעומת

 מהנושרים 58% הנושרים: בקרב יותר קיימת להורים הנוער בני של השכר העברת של המגמה
 9% רק הכסף את מוציאים לבילויים ואילו מהלומדים, 29% לעומת להוריהם, הכסף את נותנים

 הנושרים, הורי של הכלכליים לקשיים ביטוי יש אלה בנתונים מהלומדים. 15% לעומת מהנושרים,
הנושרים. פרופיל ניתוח של בהקשר עמדנו עליהם

מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות 7.2
 השירות גם וזהו האמהות לרוב המוכר הקהילתי השירות היא העירונית הספרייה כי עולה 39 מלוח

 מהמשפחות וכמחצית האמהות לרוב מוכרת התעסוקה לשכת גם המשפחות. רוב משתמשות בו
זה. בשירות משתמשות

 הם אך לנשאלים, הן אף מוכרים בעירייה הסוציאלית המחלקה החינוך, מחלקת המתנ״ס,
 לנערה היחידה כגון העירייה, של ספציפיים שירותים בהרבה. נמוכים בשיעורים בהם משתמשים

 מוכרים יותר וקצת ההורים למרבית מוכרים אינם עולים, נוער לבני הטלפוני והשירות במצוקה
 ספציפי צורך מתעורר כאשר שרק ייתכן בהם. משתמשים שאין כמעט אבל הנוער, בני בקרב

 שאינם - העולים שרוב בו-בזמן עליהם, מידע מחפשים העולים אלה שירותים על-ידי המסופק
קיומם. על יודעים אינם אף - אלה לשירותים זקוקים
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)באחוזים( ה/לירונ״ם הסיוע בשירותי ושיסוש היכרות :39 לוח

 שיעור
 השימוש

**בשירות

 נוער בני
 היודעים

 קיום על
השירות

 שיעור
 השימוש
*בשירות

 אמהות
 על היודעות

זה שירות קיום

23 66 19 58 מתנ״ס
3 16 19 30 הקליטה מחלקת - שי״ל - מידע מרכז

המחלקה - בעירייה רווחה לשירותי מחלקה
- - 17 40 הסוציאלית

15 36 11 17 אלי( )ג׳ניה, נוער לקידום היחידה
15 37 25 42 בעירייה החינוך מחלקת

1 18 0 5 עולה לנוער קשבת" "אוזן טלפוני שירות
0 15 1 4 )זהבה( במצוקה לנערה היחידה

26 70 48 73 התעסוקה לשכת
59 83 51 75 העירונית הספרייה

3 15 4 14 לבגרויות מרכז

 כלל מקרב זה בשירות משתמש משפחתן מבני מישהו כי שדיווחו האמהות לשיעור מתייחסים הנתונים *
האמהות.

הנוער בני כלל מקרב **

מידע רכ•1צ

 מצביעים 40 לוח נתוני שונים. בתחומים נוסף למידע זקוקים הם האם נשאלו והוריהם הנוער בני
 יותר קיים הצורך כי אם שונים, בנושאים נוסף מידע לקבל רוצים רבים נוער ובני אמהות כי כך על

 הקשור בכל הנוער ובני האמהות בקרב למדי דומים במידע צורך יש בהם הנושאים האמהות. בקרב
 אמהות יותר בהתאמה(. 67%ו- 74%) עבודה למצוא נוער לבני והאפשרויות לימודים להמשך
 נובע שהדבר ייתכן בהתאמה. 42% לעומת 60% הנוער: בני מאשר הצבאי השירות על למידע זקוקות

 נוער בני עם שלהם החברתיים הקשרים באמצעות להם הדרוש המידע את שואבים הנוער שבני מכך
שאלותיהם. את להפנות יכולים הם אליו כלשהו גורם אין ולהורים חינוך, מוסדות או ותיקים

)באחוזים( טעו ובני אמהות בקרב מידע צורכי :40 לוח

נוער בני אמהות במידע צורך יש בו הנושא

56 80 בעתיד או עכשיו הנוער בני של ללימודים הקשורים נושאים
42 60 הצבאי השירות על פרסים
67 74 עבודה למצוא נוער בני של אפשרויות
47 68 הפנאי בשעות נוער בני של לפעילות אפשרויות
28 נשאלו לא אישיים בעניינים ייעוץ לקבל אפשרויות
12 נשאלו לא מיני לחינוך הקשורים נושאים

נשאלו לא 32 ילדים משפחה/חינוך בענייני ייעוץ לקבל אפשרות
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הפנאי בשעות פעילויות 7.3
 פעילויות כי עולה, 41 מלוח עוסקים. הם בהן הפנאי פעילויות סוגי לגבי נשאלו העולים הנוער בני

 בני עם ובילוי ספרים(, קריאת מוזיקה, שמיעת בטלוויזיה, )בצפייה בבית בילוי הן הנפוצות הפנאי
 5%ר- 10%) יחסית מצומצמים עולים ומועדוני נוער בתנועות ההשתתפות שיעורי (.93%) המשפחה

 כלשהי פנאי בפעילות להשתתף מעוניינים היו כי דיווחו הנוער מבני (44%) ניכר חלק בהתאמה(.
 ללמוד זמן/צריכים אין הנוער לבני הן: העיקריות הסיבות כאשר שונות, מסיבות זאת עשו לא אך
 פעילות מתקיימת היכן יודעים הם ואין (,28%) להשתתף להם אפשר לא המחיר (,37%) לעבוד או
(.20%) כזו

(*■□)באחוז נבחרות פנאי בפעילות השתתפות :41 לוח

המשתתפים סה״כ
כללית פנאי פעילות

77 חברים עם בילוי
93 טלוויזיה/מוזיקה/ספרים - בבית בילוי
93 המשפחה בני עם בילוי

מאורגנת פנאי פעילות

10 נוער תנועות
22 שונים בחוגי□ השתתפות

5 עולים מועדון

לאו. אם בו משתתפים הם האם פנאי פעילות של סוג בכל לציין התבקשו הנוער בני *

 כי דיווחו 14 בגיל הנוער מבני 30% שונים: בחוגי□ המשתתפים שיעור יורד בגיל העלייה ע□ כצפוי,
 מבנות, יותר בחוגים משתתפים בנים .18 בגיל 18%ו- 17 בגיל 14% לעומת בחוגים, משתתפים הם

 הנוער בני של האפשרות על מקשים כלכליים קשיים כי להניח ניתן בהתאמה. ,16% לעומת 28%
 כי דיווחו אמהותיהם אשר נוער בני בקרב בחוגים המשתתפים שיעור ואכן, בחוגים, להשתתף
 נוער בני בקרב מאשר יותר נמוך הבסיסיים הצרכים כל לכיסוי מספיקות אינן ההכנסות

 שיעור בהתאמה(. 29% לעומת 20%) הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות כי דיווחו שאמהותיהם
 הנמצאים אלה בקרב 24%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים בקרב 9%מ- עולה בחוגי□ המשתתפים

 בו ממצב בארץ, הוותק ע□ עולה עולים במועדון החברים הנוער בני שיעור גם שנים. מחמש יותר
 נוער בני בקרב 6%ל- במועדון, חבר אינו משנתיים פחות בארץ השוהים הנוער מבני אחד אף

התנדבותית. בפעילות לעסוק מעוניינים הנוער מבני 20%כ- שנים. חמש מעל בארץ השוהים

שונות פנאי בפעילויות השתתפותם לפי !לומדים נושרים

 וארבעה עשרי□ בחוגים. השתתפות לגבי הפנאי שעות בילוי בדפוסי מהלומדים נבדלי□ הנושרים
 במסגרות הלומדים הנוער מבני 17%ו- החינוך, משרד במסגרת הלומדים הנוער מבני אחוזים

 כמו-כן, כלל. לומדים שאינם הנוער בני מבין 14% לעומת בחוגים, משתתפים אלטרנטיביות,
 ,17% - אלטרנטיביות במסגרות שלומדים הנוער בני בקרב ביותר גבוהה הנוער בתנועת ההשתתפות

כלל. לומדי□ שאינם אלה בקרב 7%ו- החינוך משרד במסגרת הלומדים מבין 9% לעומת
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ואלימות אלכוהול סמים, 7.4
 עצמי, למילוי שאלונים באמצעות התקבל חריפים משקאות ושתיית סמים צריכת בנושא המידע

 הנוער מבני נאסף המידע זה. רגיש בנושא ולהוריהם הנוער לבני מלאה אנונימיות להבטיח על-מנת
 סמים של עצמית צריכה תדירות על הנוער בני נשאלו הישירה בצורה ועקיפה. ישירה - צורות בשתי

ואלכוהול. סמים הצורכים שלהם מכרים על לדווח התבקשו העקיפה ובצורה ואלכוהול,

)באחוזים( העולים הגוער בני בקוב סמים לנסות וצו! :42 לוח

המשיבים סה״כ סמים? לנסות מעוניין אתה האם

97 כלל מעוניין לא
2 עוד מעוניין לא אך ניסיתי
1 ניסיתי טרם אך מעוניין
- פעם מדי משתמש

 הנוער מבני 16% אולם, סמים. לנסות כלל מעוניינים אינם (97%)כ- הנוער בני של המכריע רובם
 שלושה מכירים 4%ו- סמים שניסו שניים או חבר מכירים 12%כ- סמים; הצורכים נוער בני מכירים

 בסמים, השימוש היקף על כלשהי בדרך מצביעים אינם "היכרות" שנתוני לזכור כמובן יש יותר. או
 לצורך מספרם. על מכך להסיק ואין המשתמשים, אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן היות

 בארץ, תיכוניים בתי-ספר תלמידי בקרב שנערך אפידמיולוגי מחקר שמממצאי לציין יש השוואה,
 פסיכו-אקטיביים בחומרים האחרונה בשנה השתמשו אשר 18-12 גילאי התלמידים שיעור כי עולה

 הלומדים תלמידים בקרב 1994 בשנת שנערך ממחקר (.1995 ועמיתיו )רהב 9% על עומד חוקיים לא
 בשנה השתמשו 17-14 בגילאי מהתלמידים 5%כ- כי עולה בישראל, הממלכתית החינוך במערכת

 במקצת גבוה זה שיעור (.1998 ועמיתיו, )הראל בכדורים או כלשהם, חוקיים בלתי בסמים האחרונה
.2% על עומד אשר ברמלה העולים הנוער בני בקרב המקביל מהשיעור

 להם יש כי שדיווחו הבנות אחוז אך זהה. כמעט בסמים שימוש על שדיווחו והבנות הבנים אחוז
 הבדלים יש הבנים. בקרב 15% לעומת 18% על עומד בסמים המשתמש אחד מכר או חבר לפחות
 מכירים שהם המדווחים אחוז בסמים. בשימוש התנסות על בדיווח השונים הגילאים בין ניכרים
 12% לעומת ,22% על ועומד 17 בני בקרב במיוחד גבוה בסמים שהשתמש אחד מכר או חבר לפחות
 שבני העובדה עקב זה מסוג מידע באיסוף ניכר קושי כמובן, יש, .18 בני בקרב 20%ו- 14 בני בקרב
 בלתי אף ואולי נורמטיבית, לא בפעילות - אנונימי בשאלון אם גם - ״להודות״ מתבקשים הנוער

רב. הוא עצמם, הנוער בני לגבי לפחות לתת-דיווח, הסיכוי זאת, לאור חוקית.

 משליש ליותר בירה. כולל חריפים משקאות פעם מדי שותים הנוער מבני 17% כי עולה 43 מלוח
 שניים או אחד חבר מכירים 22%כ- חריפים: משקאות השותים חברים יש הנוער מבני (37%)

 שהם שדיווחו הנוער בני אחוז יותר. או חברים שלושה מכירים 15%וכ- חריפים, משקאות ששותים
 גם כך .18 בגיל 28%ו- 17 בני בקרב 30%ל- ועד 14 בני בקרב בלבד 3%מ- הגיל עם עולה שותים
 הבדלים אין .17 בגיל 55%ל- ועד 14 בני בקרב 9%מ- ששותים: מכרים על המדווחים אחוז

זה. בנושא לבנות בנים בין משמעותיים
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)באחוזים( העולים הנוער בני בקרב חריפים משקאות שתיית :43 לוח ן

המשיבים סה״כ חריפים? משקאות שותה אתה האם

קבוע באופן שותה
17 פעם מדי שותה

1 עוד שותה לא אך שתיתי בעבר
1 ניסיתי טרם אך לשתות מעוניין

81 כלל שותה לא

 בשנה חריפים במשקאות השימוש שיעור כי עולה, לעיל שצוין האפידמיולוגי המחקר מממצאי
 גבוה זה שיעור (.1995 ועמיתיו )רהב 60% על עומד 18-12 בגיל תלמידים מדגם בקרב האחרונה
 יותר גבוה שיעור נמצא בישראל הבוגרת היהודית האוכלוסייה בקרב גם ברמלה. במחקר מהנמצא

מברית- העולים אוכלוסיית בקרב מאשר הוותיקה האוכלוסייה בקרב חריפים משקאות שתיית של נ
(.1994 ואוטנשטיין )רוזן לשעבר המועצות

1
לשתיית בנוגע ביניהם דעות חילוקי מתגלעים שבה התדירות על נשאלו והוריהם הנוער בני י

 לבני ההורים בין דעות חילוקי כי עולה האמהות מדיווחי סמים. וצריכת סיגריות עישון אלכוהול,
בני בין דעות חילוקי ישנם בהם המקרים נדירים. אלכוהול, ושתיית סמים לצריכת בנוגע הנוער

מעט: שונה התמונה הנוער בני דיווחי לפי (.6%)כ- רבים אינם סיגריות לעישון בנוגע להוריהם הנוער 1
בנוגע 89%כ- סמים, לצריכת בנוגע הוריהם לבין בינם דעות חילוקי פעם אף אין כי דיווחו 96%כ- 1
סיגריות. לעישון בנוגע 87%וכ- אלכוהול, לשתיית !

אלימות

 בתופעות בחודש אחת פעם לפחות נתקלים שהם דיווחו הלומדים הנוער מבני (53%) ממחצית יותר
 פעם "בערך - 23%ו- בשבוע״ פעם ״בערך -15% יום״, כל "כמעט -15% מהם בבית-הספר, האלימות

 דיווחו מהבנים 19% לדוגמא, מהבנות גבוה בבית-הספר באלימות הנתקלים הבנים שיעור בחודש״.
מהבנות. 10% לעומת יום״ כל ״כמעט באלימות נתקלים שהם

 מבני 28% (.58%) ומכות (90%) קללות הם הנוער בני נתקלים שבהם ביותר, הנפוצים האלימות סוגי
 קללו העליבו, עצמם הם האחרונים החודשים שבמשך דיווחו מהבנות( 20%ו- מהבנים 34%) הנוער

 שפגעו הודיעו, מהבנות( 8%ו- מהבנים 22%) הנוער מבני 16% כן, כמו מישהו. על במכות איימו או
וכר(. דחפו )הרביצו, במישהו פיסית

כללי העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.5
 העלייה. לפני ציפיותיהם את תואמים כללי באופן בארץ החיים בה המידה על נשאלו הנוער בני
 יותר טובים בארץ החיים 41% לדעת בארץ. החיים לגבי ציפיות כל היו לא הנוער בני מבין 22%לכ-

 הנוער מבני אחוזים ואחד עשרים שציפו. ממה טובים פחות בארץ החיים 16% ולדעת משציפו,
העלייה. לפני שציפו כמו הם בארץ שהחיים דיווחו
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ותק לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בארץ החיים לגבי הנוער בני עמדות :44 ח1ל

 שנים חמש
ומעלה

 עד שלוש
שנים ארבע

 עד שנתיים
שנים שלוש שנתיים עד סה־כ

213 75 37 23 348 מוחלטים במספרים סה־כ
43 34 38 39 41 שציפה ממה טובים יותר
19 20 35 22 21 העלייה לפני שציפה כמו
12 23 19 26 16 משציפה טובים פחות
26 23 8 13 22 כאלו ציפיות היו לא

 כללי, באופן טובים פחות בארץ החיים כי המדווחים הנוער בני שיעור יורד בוותק העלייה עם
 למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 12%ל- בארץ שנתיים עד הנמצאים נוער בני בקרב 26%מ-

העלייה. לפני ציפיות להם היו שלא שדיווחו הנוער בני אחוז עולה בוותק העלייה עם שנים. מחמש

 בשיעורים העלייה לפני ציפו מאשר יותר טובים בארץ החיים כי דיווחו 14 בגיל נוער בני כמו-כן,
 משמעותיים הבדלים אין .18 בגיל 39% לעומת 14 בגיל 58% יותר: מבוגרים נוער מבני יותר גבוהים

זה. בנושא לבנות בנים בין

)באחוזים( גיל לפי העלייה, לפני הציפיות לעומת בארץ החיים לגבי תנוער בני עמדות :45 לוח

18 17 16 15 14 סרדכ

54 81 90 90 33 348 מוחלטים במספרים סה״כ

39 42 32 42 58 41 העלייה לפני משציפה טובים יותר
20 20 24 21 15 21 העלייה לפני שציפה כמו
30 15 16 12 9 16 העלייה לפני משציפה טובים פחות
11 23 28 25 18 22 בנושא ציפיות היו לא

 המשפחה בתוך ויחסים חברה לימודים, העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.6
 העלייה בטרם ציפיותיהם את תואמים בארץ החיים בה המידה את להעריך גם נתבקשו הנוער בני

משפחתם. בני עם ויחסיהם החברתי מצבם בלימודים, מצבם ספציפיים: תחומים בשלושה

 שהמצב דיווחו 20% הציפיות, על עולה שהמצב בלימודים המצב לגבי דיווחו הנוער מבני שליש
 היו לא הנוער מבני 16%ול- ציפיותיהם, את תואם שהמצב דיווחו כשליש שציפו, מכפי טוב פחות
 נמצא גיל, לפי נבדק כשהנושא זה. בנושא ותק לפי הבדלים שאין כמעט זה. בנושא ציפיות כלל
 ממה טוב פחות בלימודים שמצבם דיווחו מהם כרבע ביותר. ה״מאוכזבים" הם 18וה- 17ה- שבני

 הציפיות בנושא לבנות בנים בין בולטים הבדלים אין .15 מבני 16%ו- 14 מבני 15% לעומת שציפו,
הלימודי. מהמצב
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)באחוזים( גיל לפי העלייה, לפני הציפימז לעומת בלימודי□ המצב לגבי הנוער בני ת1עמד :46 לוח

18 17 16 15 14 סה״ב

54 81 90 90 33 348 מוחלטים במספרים סה״כ
28 24 31 45 40 33 העלייה לפני משציפו טובי□ יותר
44 33 31 26 21 31 העלייה לפני שציפו כמו
26 27 16 16 15 20 משציפו טוב פחות

2 16 22 13 24 16 בנושא ציפיות היו לא

 העריכו 31% שציפו״, ״כמו הוא ילדן של הלימודי שמצבו ציינו (44%) מהאמהות למחצית קרוב
העלייה. לפני ציפיותיהן לעומת טוב" כ״פחות 25%ו־ טוב" כ״יותר אותו

 של החברתי למצב□ ביחס יותר חיובית בארץ המציאות לבין העלייה בטרם הציפיות בין ההתאמה
 שהיא דיווחו 31% שציפו, מכפי טובה פחות שהמציאות דיווחו הנוער מבני 8% רק הנוער. בני

 15%ול- שציפו מכפי יותר טוב החברתי שמצב□ דיווחו (46%) למחצית קרוב הציפיות, את תואמת

העלייה. בטרם ציפיות היו לא הנוער מבני

 בקרב 6% )לעומת 12%ל- עד מגיע 18-17 בגיל החברתית ההשתלבות ממצב המאוכזבים אחוז
 (22%) שציפו מכפי טוב פחות שלהם המצב כי דיווחו בארץ יחסית חדשי□ נוער בני (.15-14 גילאי
 מהמצב הציפיות בנושא גם (.5%) שנים מחמש למעלה בארץ השוהים ותיקי□ נוער מבני יותר

לבנות. בני□ בין משמעותיים הבדלים אין החברתי

)באחוזים(
בארץ ותק לפי העלייה, לפני זה בנושא הציפיות לעומת החברתית קליטתם את הנוער בני הערכת :47 לוח

 חמש
 שני□

ומעלה
 שלוש בין

שנים לחמש
 שנתיים בין

שנים לשלוש
 עד

שנתיים סה״כ

213 75 37 23 348 מוחלטים במספרים סה־כ
50 39 46 35 46 העלייה לפני משציפו יותר טוב
27 41 30 30 31 העלייה לפני שציפו כמו

5 8 19 22 8 משציפו טוב פחות
18 12 5 13 15 בנושא ציפיות היו לא

 יותר שציפו, ממה טובים כיותר משפחתם בני עם היחסים את העריכו הנוער מבני (22%) רבע כמעט
 שציפו ממה טובים" כ״פחות אותם העריכו 7% ורק שציפו, כמו היחסים את העריכו (53%) ממחצית

בנושא. ציפיות היו לא מהנערים 18%ל־ העלייה. לפני
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 אותם העריכו מהן 16% המשפחה: בתוך היחסים את חיובית פחות קצת בצורה העריכו האמהות
 כ״פחות 16% ואילו לציפיותיהן, כמתאימים (50%) כמחצית ציפיותיהן, לעומת טובים״ כ״יותר
העלייה. לפני זה בנושא ציפיות היו לא מהאמהות 18%ל- שציפו. ממה טובים"

הקליטה תהליך של כללית הערכה 7.7
 שמונים אמהותיהם. של מזו גבוהה הנוער בני של שביעות-הרצון מידת כי בבירור לראות ניתן

 "די 68%ו- מאוד" "מרוצים 15% בישראל: מהקליטה שבעי-רצון הנוער מבני אחוזים ושלושה
 "האם השאלה לגבי מרוצות". "די 64%ו- מאוד" "מרוצות 6% האמהות בקרב לעומתם, מרוצים״.

 מתשובות מאוד דומה תמונה מתקבלת כי לראות ניתן לישראל", לעלות ההחלטה על חוזר היית
(.48 )לוח והוריהם הנוער בני

(□)באחוז* לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובבי האמהות שביעות-רצון :48 לוח

נוער בני אמהות

שביעות-רצון
15 6 מאוד מרוצה
68 64 מרוצה די
15 25 מרוצה כל-כך לא
2 5 כלל מרוצה לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר ה״ת □הא
35 32 שכן בטוח/ה אני
52 52 שכן חשוב/ת אני
10 11 שלא חושב/ת אני

3 5 שלא בטוח/ה אני

 והאמהות הנוער בני בקרב בארץ הוותק עם עולים בישראל מהקליטה שביעות-הרצון שיעורי כללית,
כאחד.

)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות־רצון :49 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין
ומעלה שנים לחמש שנים לשלוש שנתיים עד כיסה

בני בני בני בני בני
נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות נוער אמהות מער אמהות

18 ר 13 4 8 5 0 0 15 6
 מרוצה
מאוד

70 69 67 61 68 57 61 61 68 64 מרוצה

כל-כך לא
11 21 19 30 9 33 35 39 15 25 מרוצה

לא כלל
1 3 1 5 5 5 4 4 2 5 מרוצה
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 יש זאת עם ארצה. לעלות ההחלטה על לחזרה ביחס לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים אין
 עם לעלות, ההחלטה על חוזרים היו שלא" וה״בטוחים שלא" ה״חושבים בשיעור מסוימת עלייה

.18 בני בקרב 17%ל- 14 בני בקרב 9%מ- בגיל: העלייה

 הנוער בני בקרב 26%מ- יורד ארצה לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא אלה אחוז כצפוי,
 הנמצאים בין 8%ול- שנים שלוש עד שנתיים בין הנמצאים בקרב 19%ל- שנתיים עד בארץ הנמצאים

שנים. מחמש יותר בארץ

 במסלול הנקלטים לשעבר מברית-המועצות העולים אחר הקליטה משרד של המעקב מחקר ממצאי
 משמעותי שיפור על מצביעים שונים, במועדים העולים רואיינו שבמסגרתו הישירה הקליטה
 חמש שנערך הריאיון לבין העלייה אחר שנים 3.5 שנערך הריאיון בין קליטה של שונים בהיבטים

 ,81%ל- 65%מ- עלה כבביתם בישראל מרגישים שהם דיווחו אשר המרואיינים אחוז לאחריה. שנים
 מחליטים היו ארצה לעלות אם היום להחליט צריכים היו שאילו ציינו אשר המרואיינים ואחוז
(.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן 87%ל- 78%מ- עלה בחיוב

 ציינו האמהות כיום. מתמודדים שאיתן העיקריות הבעיות 3 על נשאלו הנוער בני וגם האמהות גם
 בני (.24%) וביורוקרטיה (41%) התעסוקה בעיית (,61%) המשפחה של הכלכלי המצב את קר בע

 העבודה ומציאת (33%) המשפחה של הכלכלי המצב (,40%) הלימודים בעיית את ציינו הנוער
(20%.)

סיכום .8
 נוער בני של קליטתם וטיב צורכיהם על יותר רחב במחקר נדבך מהווה ברמלה העולה הנוער מיפקד
 הישראלית ובחברה גילם, בני בחברת בבית-הספר, משפחתם, בתוך שונים: חיים בתחומי עולים
בכלל.

 בחמישה מתבצע וג׳וינט-ישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי הנערך המחקר
 כפי המחקר ממצאי את מציג הנוכחי הדוח ואופקים. רמלה נתניה, רחובות, כרמיאל, - יישובים

.1996 מארס-יולי בחודשים ברמלה שהתקבלו

 עולים גרים בהן דירות 1,879 אותרו ברמלה הדיור יחידות 11,018 כל של לדלת מדלת בסריקה
 עריכת למועד ועד 1989מ- ארצה שעלו 18-14 גילאי נוער בני 522 אותרו לשעבר, מברית-המועצות

 ובשלב ואמהותיהם, העולים הנוער בני כל מתוך מדגם של ריאיון כללה המחקר תכנית המחקר.
 התמקדו הראיונות אמהות. 356 ועם נוער בני 349 עם עומק ראיונות נערכו אכן המחקר של השני

 שלו, החברה חיי •בלימודים, השתלבותו משפחתו, בני עם יחסיו - הנוער בני חיי של שונים בהיבטים
 מספר יוצגו בהמשך האמהות. של והן הנוער בני של הן הראות מנקודות - ועוד שלו, הזהות תחושת
אלו. מראיונות שהתקבלו נבחרים נתונים
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־ ומשפחותיהם הנוער בני על רקע נתוני 8.1
; בין בארץ נמצאים 10% משנתיים; פחות בארץ נמצאים הנוער מבני אחוזים שבעה - בארץ ותק ■

שנים מחמש בארץ נמצאים 61% שנים; לחמש שלוש בין בארץ נמצאים 22% לשלוש; שנתיים
ומעלה.

 האבות בקרב פחות ולמעט על-תיכונית, השכלה יש האמהות (68 )%לרוב - הורים השכלת רמת ■
לימודיהם השלימו ההורים יתר אינסטיטוט. או אוניברסיטה בוגרי מההורים כשליש (.58%)

, מהאמהות. 25%ו- מהאבות 30% תיכון: בבית-ספר לרוב

1
- 22% מבוכרה(; - הגדול )רובן מאסיה מוצאן הנוער בני משפחות 73% - מוצא רפובליקת ■

' מהרפובליקות 2%ו- מקווקז; 3% ומולדביה; בילורוסיה אוקראינה, קווקז(, כולל )לא מרוסיה
 מאפיין בארץ, בוכרה עולי של ביותר הגדולים הריכוזים אחד את מהווה רמלה הבלטיות.
בנתונים. היטב המשתקף

; חד-הוריות. משפחות הן מהמשפחות אחוזים תשעה ■

ז
הצרכים כל או רוב לכיסוי מספקות משפחותיהן שהכנסות דיווחו מהאמהות 46% כי אף ■

י לא "כלל 20%ו- מרוצות" כל-כך "לא 54%) חייהן מרמת מרוצות אינן רובן הבסיסיים,

: מרוצות"(.

המשפחה בתון יחסים 8.2
הוריהם. עם זמן מדי פחות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ושלושה עשרים ■

 כאשר תכופים, סכסוכים על דיווחו והאמהות הנוער בני מרבע פחות שנבדקו, הנושאים ברוב ■
וניקיון. סדר על שמירה הוא סכסוכים יש עליו ביותר הנפוץ הנושא

 שציפו מכפי יותר טובים שיחסיהם העריכו הנוער מבני 22%ו- מהאמהות אחוזים שישה-עשר ■
שציפו. מכפי יותר גרועים אלה שיחסים העריכו בהתאמה, ,7%ו- 16%ו- העלייה, בטרם

 העלייה, לפני ששררו לאלו כדומים ביניהם היחסים את תופסי□ הנוער ובני האמהות רוב ■
יותר. כטובים אותם תופסים וכרבע

בלימודים השתלבות 8.3
 יש זה שלתהליך עולה ומהממצאי□ ורב-ממדי מורכב תהליך מהווה בלימודים ההשתלבות תהליך

כאחד. ובעייתיים חיוביים היבטים
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1

לימודי□ במסגרת לומדים 17-14 בגיל ברמלה העולים הנוער מבני אחוזים ושניים תשעי□ ■ י
העבודה. משרד שבפיקוח בבתי-ספר 14%ו- החינוך משרד שבפיקוח בבתי-ספר 78% - כלשהי

כלל. לומדי□ אינם אחוזים שמונה !
■

ללוד(. רמלה בין הנמצאים בתי-ספר גם )כולל בעיר בבתי-ספר לומדים מהתלמידים 53% רק ■ י

 בגרות. תעודת לקראת במסלול לומדים י-י״ב כיתות תלמידי מבין אחוזים ושישה שמונים ■
91 % המחקר: נערך בה□ האחרים ביישובים שנמצאו לשיעורי□ בהשוואה יחסית נמוך זה שיעור

בנתניה. 96%ו- ברחובות 93% בכרמיאל, *

מבית-הספר שביעות-רצון ■ ;
 בקרב מאשר (82%) הנוער בני בקרב יותר גבוהה מבית-הספר הכללית שביעות-הרצון -

מאוד". "מרוצה קטן מיעוט רק הקבוצות בשתי אך (,76%) האמהות

בבית-הספר המשמעת ומרמת הלימודים מרמת ששבעי-רצון הנוער ובני האמהות אחוזי - *
שהרמה דיווחו מהאמהות 18% הקבוצות: בשתי שונה אי-שביעות-הרצון מקור אך דומים, י
לעומת מדי גבוהה רמה על דיווחו מהאמהות 7% רק הנוער; מבני 8% לעומת מדי נמוכה !

 מדי; נוקשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 16%ו- מהאמהות 12% כמו-כן, הנוער. מבני 17%
מדי. חלשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 16%ו- מהאמהות 27%

1

לימודיי□ ממדים בבית-הספר: השתלבות ■ 1
 כשליש לפחות. אחד לימוד במקצוע קושי על דיווחו הנוער מבני אחוזי□ ושלושה שבעי□ -

 בשלושה או בשניים מתקשים (52%) כמחצית אחד, במקצוע מתקשים מהמתקשי□ (35%)
ויותר. מקצועות בארבעה מתקשים 13%ו- מקצועות

 להשתתף שיוכלו כדי מספיקה בעברית שליטתם שרמת דיווחו מהתלמידים כשני-שלישים -
מיוחדים. קשיים ללא מבחנים ולכתוב בית, שיעורי ולהכין בשיעור בדיונים

 לכל שיגשו מעריכים לבגרות במסלול הלומדים התלמידים מבין אחוזים וחמישה שבעים -
יגשו. בחינות לאלו יודעים לא עוד 6%ו- לחלקן שיגשו מעריכים 19% הבחינות,

 שני- כמעט הבגרות, מבחינות כלל חוששים אינם לבגרות במסלול מהלומדים (27%) כרבע -
עם יורד החוששים אחוז כולן. לגבי חוששים 13%ו- חלקן, לגבי חוששים (60%) שלישים

בארץ. הוותק ג

משיעורים והן שלמים לימודים מימי הן - למדי רווחת מלימודים ההיעדרויות תופעת - (
 בחודש יותר או פעמים ארבע שנעדרו דיווחו הנוער מבני אחוזי□ שמונה-עשר ספציפיים.

זו. בתדירות ספציפיים משיעורים שנעדרו דיווחו 16%מ- ויותר לריאיון שקדם
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בבית־הספר לעולים הניתן הסיוע ■

והכוונה. ייעוץ לקבלת בית-הספר בצוות כלשהו לגורם פנו הנוער הבני (65%) כשני-שלישים -
לפחות, אחד במקצוע קונקרטי סיוע מקבלים הנוער בני (54%) כמחצית -
 כשלושה- בית-הספר; מצוות שקיבלו מהייעוץ שביעות-רצון הביעו (55%) הנוער מבני כמחצית -

מקבלים. שילדיהן מהעזרה מרוצות מהאמהות (72%) רבעים

 בעברית קשייהם על גם אך בלימודים, מצבם על בעיקר בית-הספר צוות עם התייעצו הנוער בני ■
משמעת. בעיות ועל

מסופקים: בלתי לצרכים אינדיקציות ■

שקיבלו. מהייעוץ מרוצים אינם הייעוץ ממקבלי (45%) כמחצית -
 המתקשים מבין 30%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 39%כ- -

בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה
 אינם מאמהותיהם וכמחצית בלימודים קונקרטי סיוע שקיבלו הנוער מבני (28%) כשליש -

זה. מסיוע מרוצים
לקבלו. רוצים היו סיוע מקבלים שאינם הנוער מבני 60%כ- -
נוסף. סיוע בקבלת מעוניינים סיוע המקבלים הנוער מבני אחוזים ואחד שישים -
 עם וביחסים בתקשורת בקשיים הקשורים שונים גורמים על דיווחו לסיוע פנו שלא אלו רוב -

 אכן שהסיוע מהאפשרות וייאוש בושה כגון גורמים, על וכן לפנות, מהם המונעים המורים
אפקטיבי. יהיה

 לא אחוז - שנים חמש לאחר גם אבל בארץ, הוותק עם יורד הסיוע מקבלי ששיעור לציין יש -
בכך. מעוניינים מקבלים שאינם מאלה מבוטל לא ואחוז סיוע, מקבלים הנוער מבני מבוטל

מלימודים נשירה 8.4
 לשעבר )בברית-המועצות תיכוניים לימודים סיימו שלא 17־14 בגיל נוער כבני הוגדרו ה״נושרים״ ■

 משרד בפיקוח שאינה במסגרת הלומדים נערים או כלשהי, במסגרת לומדים ואינם בארץ( או
החינוך.

 ,22% על עומד ,17-14 גילאי ברמלה, שאותרו העולים הנוער בני כלל בקרב הנשירה שיעור ■
הכללית. היהודית האוכלוסייה בקרב 4.1% לעומת

 מלימודים נשרו אלו מגילאים 29% - 17 ובני 16 בני בקרב במיוחד גבוהים הנשירה שיעורי ■
 11%ו- בפיקוחו, שאינם בבתי-ספר לומדים 18% ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח שבבתי-ספר

כלל. לומדים אינם

מהבנות. 13% לעומת נשרו, 17-16 בגיל מהבנים 41% - הבנים בקרב במיוחד בולטת הנשירה ■

מסוימת. ותק בקבוצת מרוכזת ואינה ט׳ כיתה סיום לאחר במיוחד מתרחשת הנשירה ■
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 הנוער בני קבוצות ששתי כך על מצביעה הלומדים, לעומת הנושרים, של הרקע נתוני בדיקת ■
 הורי )כאשר הוריהם מועסקים בהם במשלחי-היד ההורים, בהשכלת בעיקר מזו זו נבדלות

 של הכלכלי ובמצבן וחופשיים( אקדמיים במקצועות הנושרים מהורי יותר מועסקים הלומדים
 אסיה יוצאי נוער בני בקרב הנושרים שיעור במיוחד בולט המוצא. וברפובליקת משפחותיהם

 יוצאי בקרב 4%ו- רוסיה יוצאי בקרב 15% לעומת ,27% על העומד בוכרה( יוצאי - )רובם
ובילורוסיה. מולדביה אוקראינה,

 צרכים לכיסוי מספיקות" אינן "כלל שהכנסותיהן דיווחו הנושרים מאמהות (25%) רבע ■
הלומדים. הנוער בני מאמהות 16% לעומת בסיסיים,

 חוץ אך אקדמית, השכלה בעלי הנושרים מהורי מרבע ופחות הלומדים הנוער בני מהורי כשליש ■
תיכון. בית-ספר לפחות סיימו הנושרים הורי יתר כל מהאמהות 8%ו- מהאבות 19%מ-

 בני שבעה רק עובדים. הנושרים ורוב אלטרנטיביות במסגרות לומדים מהנושרים שני-שלישים ■
עובדים. ואינם לומדים אינם עומק בראיונות שרואיין המדגם מתוך נוער

 הנוער מבני 34% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר ■
 הגילים טווח בקרב מלימודים. 73נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות נעדרו
.42%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור 16-17

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 73
כלל. לומדים

מידע וצורכי סיוע מקורות 8.5
 הספרייה, המתנ״ס, כמו אוניברסליים היותר השירותים עם יחסית רחבה היכרות קיימת ■

התעסוקה. ולשכת

 במצוקה, לנערה היחידה כגון נוער, לבני ספציפיים ושירותים קשבת", "אוזן כגון שירותים, ■
יותר. מועטה במידה ומנוצלים מוכרים

 ללימודים, הקשורים שונים לנושאים ביחס מידע בקבלת רב עניין מביעים והאמהות הנוער בני ■
וכר. צבאי, שירות פנאי, פעילויות הנוער, בני עבודת

הנוער בני עבודת 8.6
 בני הורי רוב היהודים. הנוער בני כלל בקרב 10%כ- לעומת וזאת, עובדים, הנוער מבני 19%כ- ■

עובדים. שילדיהם מכך מרוצים הנוער
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ז

י בצה״ל השירות 8.7
1 ללמוד מתכוונים 27% לצה״ל; להתגייס מתכוונים ומעלה 16 בני מבין אחוזים ושמונה שלושים ■

־ 5%ו- מהבנים( 13%ו- מהבנות 51%) להתגייס מתכוונים אינם 30% להתגייס; ואחר-כך קודם
. יתגייסו. אם החליטו טרם

׳ מאוד". "חוששים 14%ו- חוששים" "די 18% אך הצבאי, מהשירות חוששים אינם הנוער בני רוב ■
1 ומהסיכון. ההורים, מדאגת מהטירונות, זמן, מבזבוז בעיקר חוששים הנוער בני

, נוער לבני יתרום הצבאי שהשירות מצפים מהאמהות ורבע הנוער מבני (37%) משליש יותר ■
העצמי לביטחון יתרום שהשירות מצפים מהאמהות 40%ו- הנוער מבני 20% מקצוע; בלימוד

להיות הנוער לבני יעזור שהצבא חושבים מאמהותיהם 42 % ו- הנוער מבני כשליש הנוער; בני של
יותר. בוגרים

חברתית השתלבות 8.8
י העולים, הנוער בני של יחסית טובה חברתית והסתגלות השתלבות על מצביעים הממצאים ■

( ואינדיקטורים. ממדים של רחב רצף פני על - וזאת

1
הוותיקים. הישראלים התלמידים מיחס שבעי-רצון (78%) הנוער בני של הגדול הרוב ■

 כאשר בבית-הספר, בהפסקות ותיקים ישראלים עם מבלים (75%) הנוער מבני כשלושה-רבעים ■
ותיקים. עם רק מבלים מתוכם 9%

 יצאו 23% בתי-הספר; מטעם שאורגנו הטיולים לכל יצאו הנוער מבני אחוזים ושמונה שישים ■
 השתתפו שלא או מהטיולים, בחלק רק שהשתתפו הנוער בני טיול. לאף יצאו לא 9%ו- לחלקם

טיולים. אוהבים אינם כי והעובדה הטיולים עלות בריאות, בעיות - לכך שונות סיבות ציינו כלל,

נפש". "חבר יש (82%) הנוער בני של המכריע לרוב ■

 ש״תמיד" דיווחו 53% אך גילם, בני עם בקשרים מחסור על דיווחו (31%) הנוער מבני כשליש ■
 ש״בדרך דיווחו 8% לבלות, מי עם להם יש כלל״ ש״בדרך דיווחו 36% לבלות, מי עם להם יש

לבלות. מי עם להם אין פעם שאף דיווחו 3% ורק לבלות, מי עם להם אין כלל״

ותיק. ישראלי הטובים חבריהם בין מונים הנוער מבני אחוזים ותשעה חמישים ■

ותיקים. ישראלים עם קשר יותר רוצים הנוער מבני אחוזים ושבעה חמישים ■

בארץ. הוותק עם משתפרת החברתית ההשתלבות שנבדקו, הממדים ברוב ■
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בני של הכוללניות לעמדותיהם המתייחסים הממצאים וברחובות, בכרמיאל גם שנמצא כפי ■ *
פחות, הרבה חיוביים עולים נוער בני לבין ותיקים ישראלים נוער בני בין הקשרים בנושא הנוער ג

 הנוער. בני של האישיות להתנסויות המתייחסים יחסית המעודדים לממצאים בהשוואה
 בני בין קשרים מעט שיש נאמר בו היגד עם הסכימו הנוער מבני (67%) כשני-שלישים לדוגמה,

 הקבוצות שתי בין שהסכסוכים הסכימו (63%) דומה ושיעור עולים, נוער ובני ותיקים נוער
תכופים.

כלל בדרך החיוביות ההתנסויות בין כסתירה לכאורה, שנראה, למה אפשריים הסברים שני יש ■ ,
יש הנוער שלבני ייתכן ראשית, יותר. השליליות דעותיהם לבין החברתי בתחום עולה נוער של (

 אף על כללי, באופן ותיקים עם החברתיים הקשרים לנושא סטריאוטיפית התייחסות
 יחסית מצומצמת קבוצה מהווים העולים בנוסף, יותר. החיוביות האישיות התנסויותיהם

חברתיים קשרים המקיימת הוותיקים שקבוצת ייתכן לכן הוותיקים, לישראלים בהשוואה :
 קטנה - חיוביים האישית, התנסויותיהם על העולים שדיווחי לכך והמביאה העולים עם חיוביים
 אף - ולעתים יותר, מסויגת גישה עם ותיקים של יותר רחבה קבוצה יש זו, קבוצה לצד יחסית.

עולים. כלפי עוינת, (

1
הקליטה מתהלין כללית ושביעות-רצון הישראלית לחברה ההשתייכות תחושת 8.9

העולים. הנוער בני בקרב לארץ קשר של התפתחות של ניכרת מידה על מצביעים הממצאים ■
ישראלים כ״יותר או (45%) מידה״ באותה ורוסים כ״ישראלים עצמם את רואים הרוב - 1

כיותר עצמם את לראות רוצים שרבים הממצא הוא במיוחד ומעניין (,19%) מרוסים״ ג
ישראלים. נ
הישראלית. הלאומית הזהות תחושת במידת .בארץ הוותק עם ביותר משמעותי שינוי יש - י

 או מישראלים" רוסים כ״יותר עצמם הרואים 27%כ- של משמעותית קבוצה יש זאת, עם -
כ עדיין יש בארץ שנים חמש אחרי כך. עצמם את לראות שרוצים 20%וכ- לגמרי" כ״רוסים

זו. בקטגוריה 23% *

לעלות. ההחלטה על חוזרים היו ורובם מהקליטה מרוצים די או מאוד מרוצים הנוער בני רוב ■
ההחלטה. על חוזרים היו לא 13%ו- מרוצים שאינם 17% יש אולם י

(.20%)כ- התנדבותית בפעילות להשתתף מעוניינים הנוער מבני משמעותי מאוד שיעור ■ :

 ניכרים אחוזים ייחסו המדינה, לאופי הקשורים חשובים ערכים על שאלות לסדרת בתגובה ■
המדינה. של היהודי באופי הקשורים לפריטים רבה חשיבות הנוער מבני

והוריהם הנוער בני את המדאיגות העיקריות והסוגיות הבעיות 8.10
 מהמצב בהרבה גדולה אכזבה על מצביעה הקיימת למציאות העלייה לפני הציפיות השוואת ■

הנוער מבני שליש שרק בזמן בארץ. כללי באופן מהחיים או החברתי, מהמצב לעומת הלימודי,
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" לגבי כך השיבו (46%) חצי כמעט העלייה, בטרם ציפיותיהם על עולה בלימודים שמצבם דיווחו
1 שציפו, מכפי טוב פחות בלימודים שמצבם דיווחו הנוער מבני 20% כמו-כן החברתי. מצבם
, החברתי. למצבם ביחס כך שדיווחו 8% לעומת וזאת

לימודים, בעיקר הנוער בני ציינו בקושי, נתקלים הם שבהם נושאים על שאלות לסדרת בתשובה ■
׳ עם יחסים או החברתי המצב את ציינו בלבד מעטים ועבודה. המשפחה של הכלכלי מצב

! התעסוקה. ובעיית המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר ציינו האמהות ההורים.

הוא שצוין העיקרי והנושא בניהן לגבי דאגה שמעוררים נושאים על האמהות נשאלו במקביל ■
 מצב הילד, של רוחו ממצב כגון רבים, מנושאים מודאגים ההורים כללי באופן הלימודים. מצב

״ ועבודתו. בריאותו

1

1

ז

ן

(
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רב-משתני ניתוח - בלימודים קשיים :1 נספח

ומקצועות" "שפח המשתנה מבנה (1

 מטלות עם להתמודד כמאפשרת העברית בשפה לשליטה המתייחסות משאלות מורכב המשתנה
הנוער. בני מתקשים בהם המקצועות ממספר וכן שונות בית-ספריות

בקושי: התקלות כולל "השפה" המשתנה
I- בשיעור אומרים שהמורים מה את להבין
בכיתה שאלות על ולענות להצביע - 2
בית שיעורי להכין - 3
ובבחנים בבחינות שאלות על לענות - 4

 הנוער. בני מתקשים בהם מקצועות שישה עד של רשימה הכוללים פריטים שישה ישנם לכך בנוסף
 )לא מ-ס נע זה משתנה טווח כאשר מרכיבים עשרה בסה״כ ישנם ומקצועות" "שפה במשתנה
 (6 - המקצועות ובכל ,4 - השפה פריטי בכל )מתקשה 10 ועד ובשפה( מקצוע באף מתקשה

כך: זה רצף נחתך הלוגיסטית וברגרסיה
הנוער(. מבני 39%) (0) מתקשה לא -<3-0

II- 4>- הנוער(. מבני 61%) (1) מתקשה

"מקצועות" המשתנה מבנה (2

הלימוד? ממקצועות יותר או באחד לך קשה האם השאלה על מבוסס
הנוער(. מבני 26%) (0) = לא
הנוער(. מבני 74%) (1) = כן
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 משתני לפי ברמלה, עולים נוער בני במחקר ומדגם אוכלוסייה :2 נספח
 )באחוזים( הדגימה

המדגם
א=349

האוכלוסייה
א=630

100 100 מין
54 54 בנים
46 46 בנות

100 100 גיל

9 10 14
26 24 15
26 21 16
23 23 17
16 22 18

100 100 בארץ ותקן
7 7 שנתיים עד

10 9 שנים לשלוש שנתיים בין
22 23 שנים לחמש שלוש בין
61 61 שנים מחמש יותר

100 100 □בלימודי מעמד
78 82 החינוך משרד שבפיקוח בבית-ספר לומד
14 10 החינוך משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת לומד

- - ידוע אינו בית-ספר סוג אך לומד;
8 8 כלל לומד לא
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הי: חלק

 לשעבר: מברית-המועצות עולים נוער בני קליטת
באופקים ממחקר ממצאים



מבוא .1
מרכיבים: מספר וכלל ,1996 יולי-אוגוסט בחודשים נערך באופקים הנתונים איסוף

 העולים הנוער בני כל את לאתר מנת על באופקים הדיור יחידות 5,789 של לדלת מדלת סריקה (1)
 עולים גרים בהן דירות 1,498 אותרו בסריקה והוריהם. (18-14 )גילאי לשעבר מברית-המועצות
 ואילך. 1989 משנת ארצה שעלו ,18-14 גילאי עולים, נוער בני 308ו- לשעבר, מברית-המועצות

 או לשעבר. בברית-המועצות לימודיהם את סיימו שכבר עולים נרשמו לא הסריקה בתהליך
במחקר. כלולים אינם אלו נוער בני ולפיכך בארץ,

 הנוער בני של העיקריים הצרכים את לאתר מנת על ואמהותיהם הנוער בני של עומק ריאיון (2)
 כגון תחומים, במגוון לצרכים התייחס הריאיון האמהות. ראות ומנקודת ראותם מנקודת

 יחסים כאחד, ותיקים וישראלים עולים - אחרים נוער בני עם יחסים בבית-הספר, השתלבות
 בה המידה על לעמוד העומק ריאיון נועד כמו-כן, פנאי. בפעילות והשתלבות המשפחה, בתוך

 בוצעו העומק וראיונות הסריקה אלו. לצרכים מענה מספקים אכן הקיימים והשירותים הסיוע
 על הסברים שכלל הדרכה ביום שהשתתפו לשעבר, מברית-המועצות עולים מראיינים על-ידי

 הריאיון. בעבודת תרגול וכן הראיונות, ביצוע ותוכנם, השאלונים מבנה המחקר, מטרות
 ואילו ראיונות 256 בוצעו הנוער בני בקרב לשעתיים. וחצי שעה בין נע ריאיון כל של אורכו
74ראיונות. 277 בוצעו האמהות בקרב

 ליישוב מעבר איתור, חוטר להתראיין, סירוב כגון שונות, מסיבות רואיינו לא אמהות 24ו- נוער בני 52 74
 43ב- להתראיין. סירבו אמהות 16ו- נוער בני 8 מתוכם, ועוד. לריאיון הסריקה שבין הזמן בפרק אחר

 לכל נפרד בשאלון רואיינו אמהותיהם הם. גם רואיינו אשר 18-14 הגילים בטווח אחים שני היו משפחות
הנוער. מבני אחד

 עבודת רכזי עברו במסגרתה השאלונים, כל על איכות בקרת נערכה הראיונות, לביצוע במקביל
 וכהלכה. במלואם שמולאו לוודא במטרה מהשדה, שחזרו ביום בו השאלונים כל על השדה
 המרואיינים, עם טלפון שיחת באמצעות מהשאלונים, 30%כ- על אמינות בדיקת נערכה בנוסף

בשאלון. הקיים למידע תשובותיהם בין ההתאמה ונבדקה שאלות מספר שוב נשאלו בה

 בשאלון פנים. אל פנים הריאיון לאחר והאמהות הנוער בני מילאו אותו עצמי למילוי שאלון (3)
 על-ידי המופעלים משמעת אמצעי כגון יותר, ואישיים רגישים בנושאים שאלות נכללו זה

וכר. אלכוהול שתיית בסמים, שימוש ההורים,

 מתוך הן באופקים, והוריהם הנוער בני מיפקד מתוך נבחרים ממצאים בהרחבה יוצגו זה בחלק
 על הממצאים עובדו אופקים על הדוח כתיבת בעת עצמי. למילוי השאלונים מתוך והן הראיונות
 תוך אלה, יישובים של מהממצאים לחלק התייחסות גם כולל הדוח ונתניה. רחובות כרמיאל,

באופקים. שהתקבלו לממצאים השוואתם

 במחקרים המכון עסק יישובים, בחמישה הנוער בני על המחקר סיום שלאחר לציין אף יש
 אתיופיה יוצאי נוער ובבני (1998 ונועם אלנבוגן־פרנקוביץ )ראה קווקז יוצאי נוער בבני המתמקדים

 של השוואות גם מופיעות אלו מחקרים על המבוססים בדוחות (.1998 וחביב, נועם ליפשיץ, )ראה
לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני כלל על שהתקבלו לממצאים מהממצאים חלק

275



ומשפחותיהם הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים .2
 בני ושל באופקים העולים הנוער בני של העיקריים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים יתוארו זה בפרק

 חייהם, תנאי של שונים ומאפיינים בארץ, הוותק תקופת מוצא, רפובליקת גיל, כגון משפחותיהם,
ההורים. של והכלכלי התעסוקתי ומצבם דיור תנאי כגון

וסין גיל 2.1
 (56%) בנים כמחציתם ,18-14 גילאי באופקים, נוער בני 256 על נתונים נאספו זה במחקר

 והקטנה הנוער(, מבני 27%) 17 בני של היא ביותר הגדולה הגיל שכבת (.44%) בנות וכמחציתם
הנוער(. מבני 12%) 14 בני של היא ביותר

א(=256) הנוער בני של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :1 לוח

באחוזים
 במספרים
מוחלטים

מי|

56 143 זכר
44 113 נקבה

גיל

12 32 14
24 61 15
18 46 16
27 69 17
19 48 18

*מוצא אזורי

25 69 **רוסיה
28 78 מולדביה בילורוסיה, אוקראינה,
25 68 קווקז
22 62 אסיה

בארץ ותק

30 77 משנתיים פחות
14 36 שנים לשלוש שנתיים בין
31 78 שנים לחמש שלוש בין
25 65 ויותר שנים חמש

 )ראה 277ב- התשובות מסתכמות ולפיכך הנוער, בני של האמהות מתשובות נלקח זו בשאלה המידע *
במבוא(. הסבר

קווקזיות לאוטונומיות פרט **
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לשעבר בברית-הסועצות מוצא רפובליקת 2.2
 25% לארץ: העלייה לפני התגוררו בהם עיקריים מוצא אזורי ארבעה ציינו הנוער בני של האמהות

 22% מקווקז; 25% ומולדביה; בילורוסיה מאוקראינה, 28% הקווקזיות(; לאוטונומיות )פרט מרוסיה
קווקז(. )מלבד טדג׳קיסטן אוזבקיסטן, כגון אסיאתיות, מרפובליקות

בארץ ותק 2.3
 קבוצות: לארבע הנוער בני אוכלוסיית חולקה בארץ, לוותק ביחס המחקר ממצאי בניתוח

 ששהו נוער בני - השנייה הקבוצה (,30%) משנתיים פחות בארץ שהו אשר נוער בני כוללת הראשונה
 (,31%) שנים לחמש שלוש בין בארץ ששהו נוער בני - השלישית (,14%) לשלוש שנתיים בין בארץ

(.25%) שנים מחמש למעלה בארץ שהו אשר נוער בני כוללת והרביעית

דיור ותנאי משקי־בית 2.4
הנוער בני משפחות וסוגי גודל

 עם מתגוררים הנערי□ מן 27% הוריהם, שני עם ביחד מתגוררים (66%) הנוער מבני שני-שלישים
 חורגים, אם או אב עם מתגוררים 2% אבותיהם, עם רק מתגוררים מהנערים 2% בלבד, אמהותיהם

וכו׳(. דודה סבתא, )עם כלל הורים ללא מתגוררים נוספים 3%ו-

 מתגוררים (15%) ומיעוטם ואחיות, אחים עם ג□ מתגוררים הנוער מבני (48%) למחצית קרוב
 מגורי□ של - זה מגורים דפוס וסבתות. סבים - המורחבת המשפחה בני עם גם הדירה באותה

 בהם האחרים ביישובים מאשר באופקים פחות הרבה נפוץ - המורחבת המשפחה בני עם משותפים
זוגן. בני עם ומתגוררות נשואות (1%) נערות שלוש המחקר. נערך

חד-הוריות משפחות

 לשיעורן יחסית גבוה באופקים הנוער בני משפחות בקרב 75החד-הוריות המשפחות שיעור כצפוי,
 שיעור עמד ישראל אוכלוסיית כלל בקרב .29% על ועומד הוותיקות הישראליות המשפחות בקרב

 ועל 1989 בשנת 8.4% על 18 לגיל מתחת ילדים עם המשפחות כלל מתוך החד-הוריות המשפחות
אישה. עומדת החד-הוריות מהמשפחות 92% בראש (.1995 )למ״ס 1994 בשנת 10.8%

 בלא לפחות, אחד נתמך וילד יחיד מהורה המורכבת משפחתית כיחידה מוגדרת חד־הורית משפחה 75
(.1993 ועמיתיה )בר-און השני המין מן בן־זוג קבוע באופן אליה שישתייך

דיור צפיפות

 לחדר, נפשות 1.22 של ממוצע על עומדת באופקים העולים הנוער בני משפחות של הדיור צפיפות
 )למ״ס 1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל בקרב לחדר נפשות 0.99 של ממוצע לעומת

1995.)
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דקר סוגי

 במעט נמוך זה אחוז בבעלותך בדירה גרות (55%) הנוער בני ממשפחות כמחצית כי עולה 2 מלוח
 שנערך (58%) בכרמיאל המקביל במחקר העולים הנוער בני משפחות בקרב הדירות בעלי מאחוז
 בקרב הדירות בעלי מאחוז וגבוה (,53%) בנתניה שנמצא לשיעור דומה א׳(, חלק )ראה 1994 בשנת

בהתאמה(. ו-ב', ג׳ )חלקים ד5(43%) ברחובות הנערים משפחות

 הכרוכות הכלכליות ההתחייבויות עם להתמודד כנראה, יותר, קל זוג עומד שבראשן למשפחות
 בבעלותן, בדירה גרות זוג עומד שבראשן מהמשפחות (61%) כשני-שלישים ואכן, דירה, ברכישת
החד-הוריות. מהמשפחות 40% לעומת

 בארץ השוהים בקרב 52%מ- עולה בבעלותן בדירה המתגוררות המשפחות שיעור כי עולה 2 מלוח
 עקבי באופן נשמרת לא זו מגמה אולם שנים, לשלוש שנתיים בין השוהים בקרב 80%ל- שנתיים, עד
 בעלי ובקרב ,46%ל- השיעור יורד שנים לחמש שלוש בין בארץ השוהים בקרב בוותק: העלייה עם

 שנמצאה מהמגמה שונה זו מגמה .56%ל- שוב עולה השיעור שנים, מחמש למעלה של ותק
 באופן שבבעלותן בדירה הגרות המשפחות שיעור עלה בהם ונתניה, רחובות כרמיאל, ביישובים

בוותק. העלייה עם עקבי,

___________________________)באחוזים( באחן ותק לפי העולים, הטעו בני משפחות של דיוו ■סוג :2 לוח

 למעלה
שנים מחמש

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 עד
שנתיים סה״כ דיור סוג

71 87 40 79 277 מוחלטים במספרים סה״כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב

56 46 80 52 55 *בעלות
0 0 0 4 1 אחר משפחה בן בעלות

44 54 17 4 31 **ציבורית שכירות
0 0 3 40 13 פרטית שכירות

 אינם אך דירה רכשו נוספים אחוזים שמונה בבעלותם. בדירה המתגוררים עולים כוללת זו הגדרה *
 אחר, באזור ממוקמת שהדירה ייתכן אולם, בבעלותם, לדירה לעבור עומדים שהם ייתכן בה. מתגוררים

בשכירות. להתגורר מעדיפים והם
עולים. ומלונות מעמידר/עמיגור שכירות **

 1994-1989 השנים בין לארץ שעלו לשעבר ברית-המועצות מעולי 69% השיכון, משרד נתוני פי על
 1989 בשנת מהעולים 42%מ- בארץ הוותק עם עולה דירה שרכשו המשפחות שיעור דירה. רכשו

(.69 ׳עמ ,1996 המדינה מבקר )דוח 1994 בשנת מהעולים 87%ל-

 כלומר, (.1995/96) יותר מאוחר ואופקים, נתניה וברחובות, ,1994 בשנת נאספו בכרמיאל הנתונים 76
 מועדים בשני שונה היתה בארץ הקליטה שאווירת ייתכן ואף שונה ותק בעלות באוכלוסיות מדובר

בארץ. ותק לפי עיבודים כוללים השונים בדוחות המופיעים הניתוחים רוב זאת, עם אלו.
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 בארץ טוב כפחות שלהן הדיור מצב את העריכו הנוער בני של מהאמהות (29%) לשליש קרוב
 בברית. למצב דומה הדיור מצב כי העריכו (37%) משליש יותר לשעבר. בברית-המועצות מאשר

לשעבר. בברית-המועצות משהיה טוב בארץ המצב כי העריכו (34%) נוסף ושליש לשעבר, המועצות

 בקרב דומים הוותק, עם עולים בארץ יותר כטוב הדיור מצב את המעריכות האמהות שיעורי
 בקרב יותר וגבוהים בשכירות, המתגוררות והאמהות שבבעלותן בדירה המתגוררות האמהות
נמוכה. דיור בצפיפות המתגוררות האמהות

העולים הנוער בני הורי השכלת 2.5
 מכללה סיימו מהאמהות 37% כאשר ,63% על עומד העל-תיכונית ההשכלה בעלות האמהות שיעור

אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו מהן 26%ו- מקצועית

 מתוכם, .63% על הוא גם עומד הנוער בני של אבותיהם בקרב העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור
 בכרמיאל, המחקר ממצאי אינסטיטוט. או אוניברסיטה סיימו 28%ו- מקצועית, מכללה סיימו 35%

 אלו. בערים הנוער בני הורי בקרב יותר גבוהה השכלה רמת על מצביעים ובנתניה, ברחובות
 69%וכ- באינסטיטוט, או באוניברסיטה לימודים סיימו ברחובות מהאבות 65%כ- לדוגמה,

מהאמהות.

 הורי גילאי לטווח הדומה ,54-35 הגילים בטווח לשעבר, ברית-המועצות עולי אוכלוסיית כלל בקרב
 נועם )נוה, 83%כ- על העל-תיכונית ההשכלה בעלי שיעור 1992 בשנת עמד באופקים, הנוער בני

 העל- ההשכלה בעלי שיעור ,1994 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה כלל ובקרב (1995 ובניטה
(.1995 )למ״ס בלבד 39%כ- על עמד זה גילים בטווח תיכונית

העולים הנוער בני הורי של התעסוקתי מצבם 2.6
תעסוקה שיעורי

 7% בקרב האב, רק עובד 32% בקרב עובדים, ההורים שני הורים, זוג יש בהן מהמשפחות 30%ב- רק
 עובדים. אינם בני-הזוג שני מהמשפחות 31% ובקרב היחידה, המפרנסת היא האם מהמשפחות

 בקרבדד: 1994 בשנת ברוקדייל מכון על-ידי שנערך תעסוקה סקר מממצאי שונים אלה ממצאים
 ורק האם, רק - 6%ב- האב, רק - 15%ב- ההורים, שני עובדים הורים זוג יש בהן מהמשפחות 77%

 גבוה ונתניה, רחובות כרמיאל, ביישובים גם (.1994 וליטוויק )נועם עובד לא אחד אף - אחד באחוז
 בהן המשפחות שיעור בהרבה נמוך ובמקביל עובדים, בני-הזוג שני בהן המשפחות שיעור בהרבה

עובד. אינו מבני-הזוג אחד אף

 המחקר לאוכלוסיית המקביל בגיל ונשים גברים השאר, בין כוללים תעסוקה מהסקר הנתונים 77
ילדים. להם שיש ,54-35 בני כלומר באופקים,
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 שישה מתוך שלושה עובדות. מהן 29% רק אישה, עומדת שבראשן החד-הוריות המשפחות בקרב
עובדים. - חד-הורית משפחה בראש העומדים הגברים

 על ועומד נמוך העולים הנוער בני של האמהות כלל מבין באופקים המועסקות האמהות שיעור
 התעסוקה; בסקר שנמצא המקביל מהשיעור ונמוך ,65% על עומד המועסקים האבות שיעור .35%
 אלו שיעורים בהרבה נמוכים כמו-כן, (.1994 וליטוויק )נועם גברים בקרב 94%ו- נשים, בקרב 82%

 80% בנתניה לדוגמה, הנוער. בני על המחקר נערך בהם האחרים ביישובים שנמצאו מהשיעורים

המחקר. עריכת בעת מועסקים היו מהאבות 90%ו- מהאמהות

 שעות ממוצעי שעות. 51 על האבות ושל 40 על עומד האמהות של השבועיות העבודה שעות ממוצע
 34 על עמד 1994 בשנת 54-35 גילאי בישראל היהודים המועסקים אוכלוסיית כלל של העבודה

 (,1980-1979 עמ׳ אדם, כוח סקרי 1995 )למ״ס העובדים הגברים בקרב 48ו- העובדות הנשים בקרב
הנשים. בקרב שעות 38ו- הגברים בקרב שעות 49 - התעסוקה ובסקר

העולים הנוער בני הורי של היד משלחי 2.7
 מתקשים לשעבר ברית-המועצות מעולי רבים בארץ הקליטה של הראשונים בשלבים שלפחות ידוע

 נמצא ואכן, והכשרתם. כישוריהם את שתהלום תעסוקה - שכן כל ולא כלשהי, תעסוקה למצוא
 משלח הרכב לבין לשעבר בברית-המועצות הנוער בני הורי של היד משלחי הרכב בין פער קיים כי

בישראל. ידם■

)באחוזים(* ובישראל לשעבר בברית־המועצות העולים הנוער בני הורי של משלחי-היד :3 לוח

אבות אמהות

ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר ישראל
 ברית-המועצות

לשעבר

123 175 91 225 מוחלטים במספרים סה״ב
100 100 100 100 סה״ב

3 17 4 21 ומדעיים אקדמיים
4 13 11 20 וטכניים חופשיים
3 11 0 1 ניהוליים
3 1 8 19 פקידות
1 8 14 23 ושירותים מכירות
3 2 2 0 חקלאות

42 47 16 12 בתעשייה מקצועיים עובדים
41 1 45 4 מקצועיים בלתי עובדים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1994 היד משלחי של האחיד הסיווג לפי סווג *
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 וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במשלחי-יד עלייתן לפני עסקו (41%) מהאמהות ניכר חלק
 בלתי בעבודות בישראל העוסקות האמהות שיעורי אלו. במשלחי-יד עוסקות 15% רק בישראל ואילו

 4% לעומת 45% - לשעבר בברית-המועצות המקבילים מהשיעורים ניכר באופן גבוהים מקצועיות
בהתאמה.

 ועובדות וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האמהות מבין
 ושירותים, המכירות בתחום מועסקות 11% אלו, במקצועות בארץ מועסקות (31%) כשליש בארץ,

 מקצועיות בעבודות (16%) בפקידות מועסקות השאר מקצועיות. בלתי בעבודות מועסקות 27%ו-
(.4%) ובחקלאות (11%) בתעשייה

 וירידה ובישראל, לשעבר בברית-המועצות משלחי-היד הרכב בין פער קיים האבות בקרב גם
 במשלחי-יד מהאבות (30%) כשליש עסקו לשעבר שבברית-המועצות בעוד המקצועי. בסטטוס

 זאת, לעומת בישראל, בישראל. אלה במשלחי-יד עוסקים 7% רק וטכניים, חופשיים אקדמיים,
 בברית- זה בתחום שהועסקו בלבד אחד אחוז לעומת מקצועיים, בלתי כעובדים 41% מועסקים
לשעבר. המועצות

 ועובדים וטכניים, חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד לשעבר בברית-המועצות שהועסקו האבות מבין
 34% פקידות, בעבודות 3% ניהוליים, במקצועות 6% אלו, במקצועות מועסקים 18% בארץ,

מקצועיות. בלתי בעבודות 33%ו- בחקלאות 6% בתעשייה, מקצועיות בעבודות מועסקים

 שיעור הזמן עם כי עולה בארץ לוותק הנוער בני הורי עוסקים בהם משלחי-היד בין הקשר בבדיקת
 מהאמהות אחת שאף בעוד וטכניים. חופשיים אקדמיים, במשלחי-יד משתלבים מבוטל לא

 מבין 20% הרי טכני, או חופשי אקדמי, במשלח-יד מועסקת אינה משנתיים פחות בארץ הנמצאות
 שבעים אלו. במשלחי-יד עובדות שנים מחמש למעלה בארץ הנמצאות המועסקות האמהות
 ושיעור מקצועיות, בלתי בעבודות עסקו שנתיים עד בארץ שנמצאות מהאמהות אחוזים וחמישה

שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאות אמהות בקרב 27%ל- יורד זה

 במקצועות המועסקים הגברים שיעור הגברים. בקרב מידה באותה קיימת אינה זו מגמה אולם,
 מחמש יותר בארץ השוהים האבות בקרב גם אבל הוותק, עם עולה אמנם וחופשיים אקדמיים

 הגברים מקרב 42% מועסקים מקצועית בלתי שבעבודה בעוד אלו. בעבודות עובדים 15% רק שנים,
 שנתיים בין בארץ הנמצאים בקרב 45% עד עולה אפילו זה ושיעור משנתיים, פחות בארץ הנמצאים

78(.4 לוח )ראה ויותר שנים חמש בארץ הנמצאים בקרב 33%ל- יורד אך שנים, לחמש

ק.<0.1 של ברמה מובהק הממצא 78

 באופקים יותר נמוך עלייתם בטרם ומדעיים אקדמיים במקצועות שעסקו הנוער בני הורי שיעור
 41% לעומת באופקים, הנוער בני מאמהות 21%כ- לדוגמה, ונתניה. רחובות בכרמיאל, מאשר
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 בארץ בעיסוקן ג□ נשמר זה פער כצפוי, ברחובות. מהאמהות 62%ו- בכרמיאל הנוער בני מאמהות
 כאשר גם נשמר זה שפער לציין ■יש באופקים. בלבד 4%ל- בהשוואה ברחובות, 25% על ועומד

 ותק בעלי הורים בקרב )כלומר הוותק על בפיקוח נבדקה האחרים ליישובים אופקים בין ההשוואה
בארץ(. דומה

(□)באחוז* בארץ ותק לפי המועסקים הנוער בני הורי של בישראל יד משלחי :4 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין פחות
ויותר שנים לחמש לשלוש משנתיים בארץ משלח-יד/ותק

אבות
42 35 20 26 מוחלטים □במספרי סה״כ

100 100 100 100 □באחוזי סה״ב
5 6 0 0 ומדעיים אקדמיים מקצועות

10 0 5 . 0 וטכניים חופשיים
5 3 0 0 ניהוליים
2 6 0 4 פקידות
2 0 0 0 ושירותים מכירות
5 0 5 4 חקלאות

38 40 45 50 בתעשייה מקצועיים עובדים
33 45 45 42 מקצועיים בלתי עובדים

אמהות
30 35 10 15 מוחלטים □במספרי סה־כ

100 100 100 100 באחוזי□ סה״כ
0 11 0 0 ומדעיים אקדמיים מקצועות

20 9 10 0 וטכניים חופשיים
0 0 0 0 ניהוליים

10 11 0 0 פקידות
17 14 30 0 ושירותים מכירות

3 3 0 0 חקלאות
23 0 30 25 בתעשייה מקצועיים עובדים
27 52 30 75 מקצועיים בלתי עובדים

הנוער בני הורי של הכלכלי ס^זצבם
 הנוער בני קליטת של שונים היבטים על השפעה בוודאי יש הנוער בני משפחות של הכלכלי למצבן

 התבקשו מהן שבאחת שאלות סדרת באמצעות נבחן זה נושא הקליטה. בתהליך וקשייהם
 מרוצה את מידה "באיזו לשאלה: בהתייחס הכלכלי מצבן את להעריך הנוער בני של אמהותיהם

כלכלית?" מבחינה כיום שלך החיים מרמת
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 "מרוצות", שהן ענו 13 % שלהן, החיים מרמת מאוד״ "מרוצות שהן ענו מהאמהות אחד מאחוז פחות
 שינויים נמצאו לא חייהן. מרמת מרוצות לא כלל 36%וכ- מרוצות" כל-כך "לא (50%) כמחציתן

בוותק. העלייה עם זו במגמה

 למילוי מספיקות המשפחתיות ההכנסות מידה באיזו האמהות נשאלו זה, בנושא נוספת בשאלה
 הכנסות כי דיווחו מהאמהות 40%כ- וכר. חשמל אוכל, כגון הבסיסיים, היומיומיים הצרכים

 שלושים וכר. חשמל אוכל, כגון הבסיסיים, היומיומיים הצרכים רוב לכיסוי מספיקות המשפחה
 אינן ההכנסות כי מדווחות 26%ו- מהצרכים, לחלק מספיקות ההכנסות כי דיווחו אחוזים וארבעה

הצרכים. לרוב מספיקות

(□)באחוז* משפחה סוג לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של נבחרים ממדים :5 לוח

 משפחות
חד-הוריות

 משפחות
 שבראשן

זוג עומד
 כלל

המשפחות הממדים

82 172 254 מוחלטים במספרים סה״כ

31 45 40 לכולם או הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות

כלכלית מבחינה החיים מרמת שביעות-רצון
11 15 14 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"

הזמן במשך הכלכלי במצב לשיפור סיכוי קיים
24 35 31 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

 מאידך, אך, חייהן מרמת שביעות-רצון חוסר מגלות האמהות רוב מחד, כי, עולה מהנתונים כך,
 אין הבסיסיים. הצרכים רוב לכיסוי מספיקות שברשותן ההכנסות כי מדווחות מהן ניכר חלק

 בו בסיסיים צרכים לכיסוי להספיק יכולות שההכנסות היות אלה, נתונים שני בין סתירה בהכרח
 שהאוכלוסייה מכך, נובעת זו ששאיפה ייתכן יותר. גבוהה חיים לרמת שואפות שהאמהות בזמן

 חשות הן זו לקבוצה וביחס משווה, התייחסות קבוצת האמהות לגבי מהווה הוותיקה הישראלית
ובנתניה. ברחובות בכרמיאל, גם נמצאה דומה תמונה חייהן. מרמת שביעות-רצון חוסר

 הזמן, במרוצת הכלכלי במצבן לשיפור מאוד" טובים "סיכויים ישנם כי העריכו מהאמהות 2%כ־
 (47%) מהאמהות מחצית זאת לעומת לכך״. טובים די ״סיכויים יש כי מעריכות (29%) כשליש
 לכך הסיכויים כי העריכו 21%ו- טובים" כל-כך "אינם הכלכלי במצבן לשיפור הסיכויים כי העריכו
 נמצאו אולם ותק, לפי זה בנושא הבדלים נמצאו לא יודע"(. "לא ענו אחד )אחוז טובים" לא "מאוד

 קשיים על מדווחות חד-הוריות משפחות ראשי הורים(. שני )חד-הורית, משפחה מבנה לפי הבדלים
 לסיכויים ביחס אופטימיות פחות מגלות וכן בני-זוג, שני עם משפחות לעומת יותר רבים כלכליים

בעתיד. ישתפר הכלכלי שמצבן
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(□,)באחוז באוץ ותק לפי הנוער, בני משפחות של הכלכלי מצבן של □נבחרי ממדים :6 ח1ל

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שנים לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 פחות
משנתיים סהיכ

71 87 40 79 277 מוחלטים במספרם סהיב

לרוב מספיקות ההכנסות
44 35 40 42 40 לכולם או הצרכים

החיים מרמת שביעות-רצון
כלכלית מבחינה

11 15 5 18 14 מאוד"( "מרוצה או )"מרוצה"

במצב לשיפור סיכוי קיים
הזמן במשך הכלכלי

32 21 47 32 13 טובים"( "די או מאוד" )"טובים

בארץ. הוותק לבין הכלכלי המצב הערכת בין קשר אין כי עולה 6 מלוח כצפוי, שלא

 מברית- עולים משפחות ראשי 393 רואיינו בו העלייה, לקליטה המשרד שערך מעקב במחקר
 בארץ, שני□ מחמש למעלה של ותק בעלי הישירה, הקליטה במסלול שנקלטו לשעבר המועצות

 אחוזים ארבעה הכלכלי. ממצבם שביעות-רצון הביעו מהעולים בהרבה גבוה שיעור כי נמצא
 כל-כך "לא 46% למדי", "שבעי-רצון 44% הנוכחי, הכלכלי ממצבם שבעי-רצון" "בהחלט מהעולים

 על בפיקוח גם נשמר זה פער (.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן כלל״ שבעי-רצון "לא 6%ו־ שבעי-רצון״
 שמקורו ייתכן ומעלה. שני□ חמש בארץ השוהות למשפחות בהשוואה ג□ כלומר, הוותק, משתנה

זה. ממחקר בשונה הארצית, ברמה נערך הקליטה משרד שמחקר בכך

 מעודדת, אינה העולים של והכנסות דיור, תעסוקה, בנושאים באופקים הכללית המצב תמונת
 השתלבו מהעולים מיעוט רק נמוכים, התעסוקה שיעורי שנבדקו. האחרים ליישובי□ ביחס לפחות

 חייהם מרמת שבעי-רצון אינם מהם גבוה שיעור וטכניים, חופשיים מדעיים, אקדמיים, במקצועות
הבסיסיים. הצרכים רוב לכיסוי מספקות שהכנסותיהם מדווחי□ ממחציתם פחות ורק

 ממדיה בכל יותר שלילית והיא הוותק, עם משמעותי באופן משתפרת אינה זו מצב תמונת
בנתניה. המצטיירת מהתמונה אף ובחלקם וברחובות, בכרמיאל שמצטיירת מהתמונה

משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי .3
 לשעבר, בברית-המועצות הסטטוס לעומת בארץ ההורי□ של התעסוקתי בסטטוס הנפוצה הירידה
 להוות עלולים ואחרים אלה הנוער, בני מתמודדים עמם הקשיים וכן שפה, קשיי כלכליים, קשיים

המשפחה. בתוך דעות וחילוקי קשיים של מוקדים
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 הנוער בני הערכת משפחתם: בני לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של שוני□ ממדים יוצגו זה בפרק
 אמצעי להוריהם, הנוער בני בין מחלוקת המעוררים הנושאי□ הוריהם, עם מבלים שהם הזמן את

ועוד. להוריו, הנער בין היחסים במערכת הנפוצים הענשה

 של הגבוהה הרגישות לאור וזאת עצמי, למילוי שאלונים באמצעות נאסף זה בנושא המידע רוב
הנושא.

הוריהם עם ביחד מבלים שהם הזמן היקף את הנוער בני הערכת 3.1
 ע□ מבלים 71% מדי״, ״פחות הוריהם עם מבלים הם כי מדווחים הנוער מבני אחוזים שישה-עשר

 רוצים". שהיו מכפי "יותר הוריהם עם מבלים הם כי דיווחו 13% ואילו רוצים״, שהיו ״כמו הוריהם
 עם מבלים הם כי המעריכים הנוער בני שיעור האחרים, ביישובים שהתקבלו הממצאים לעומת

 של גבוה שיעור שבאופקים לכך קשור להיות העשוי דבר יחסית, נמוך זמן מדי פחות הוריהם
ונתניה. רחובות כרמיאל, בערים עובדים שאינם ההורים שיעור לעומת עובדים אינם ההורים

הוריו לבין הנער בין דעות חילוקי 3.2
 מקור להוות העשויים שונים, חיי□ בתחומי נושאים של רשימה הוצגה ולאמהותיהם הנוער לבני

 ביניהם דעות חילוקי מתגלעים תדירות באיזו לציין התבקשו הם להוריו. הנער בין דעות לחילוקי
הללו. מהנושאים אחד כל לגבי

)באחוזים( הנוער ובכי האמהות דיווח ■9על- גבוהה* בתדירות מחלוקת המעוררים נושאים :7 לוח

נערים אמהות הנושא

22 14 לבית-הספר הקשורים נושאי□
35 23 הבית בעבודות הנער והשתתפות בבית וניקיון סדר על שמירה
18 14 לאחיו/אחיותיו הנער בין מריבות
6 4 לבית מחוץ הנער עבודת

21 11 הביתה הנער חזרת שעות
15 6 בילויי□
13 8 הנער של חברים
17 12 הנער לבוש צורת
29 17 ר□ בקול מוזיקה שמיעת

2 0 אלכוהול שתיית
9 8 סיגריות עישון
1 0 בסמים שימוש

13 6 הנער של כספיות הוצאות
9 4 השני( )מהמין חבר/ה עם קשר

19 19 העצמאות מידת

קרובות׳ ו״לעתים "תמיד" כוללת גבוהה תדירות *
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 לדעת הן להוריו, הנער בין דעות חילוקי מתגלעים סביבו ביותר הנפוץ הנושא כי עולה 7 מלוח
 הבית. בעבודות והשתתפות והניקיון הסדר על השמירה הוא עצמם, הנוער בני לדעת והן האמהות
 בכרמיאל גם זה. בתחום בעיות על דיווחו מהאמהות 23%ו- הנוער מבני אחוזים וחמישה שלושים
ביותר. הנפוץ הוא זה נושא ובנתניה

 המדווחים אחוז דעות. חילוקי של גבוהה תדירות על הנשאלים מרבע פחות דיווחו הנושאים ברוב
 האמהות, בקרב לעומת הנוער בני בקרב כלל בדרך יותר גבוה דעות חילוקי של גבוהה תדירות על

 של באחוזים רב דמיון יש רבים בתחומים שווים. האחוזים שם הנער, עצמאות מידת לגבי מלבד
דעות. חילוקי על המדווחים הנוער ובני האמהות

משפחתו בכי עם מסתדר הנער כיצד 3.3
 לבני הנערים בין ליחסים הקשורות שאלות מספר על לענות נתבקשו ואמהותיהם הנוער בני

(.8 )לוח משפחותיהם

)באחוזים( משפחותיהם לבין הנוער בני בין הגומלין יחסי של נבחרים ממדים :8 לוח

 הערכת
הנוער בני

 הערכת
האמהות

לשעבר? לברית-המועצות בהשוואה כיום, ומריו" עם "מסתדר הנער כיצד
19 17 טוב פחות
71 72 הדבר אותו בערך
10 11 טוב יותר

אותו? מבינים שהוריו חושב הנער מידה באיזו
62 - כן כלל בדרך
32 - לפעמים רק

6 - לא פעם אף

לציפיות בהשוואה משפחותו בני עם הנער יחסי את והאם הנער הערכת
עלייתם לפני בנושא להם שהיו

17 8 מהמצופה יותר טובים
63 74 לציפיות תואמים
10 13 מהמצופה טובים פחות
10 5 בנושא ציפיות כל היו לא

 הדעות חילוקי הבין־דוריים. ביחסים למשבר גרמו לא בארץ והחיים העלייה כי עולה 8ו- ר מלוחות
 הבית, ועבודות וניקיון סדר כגון ההתבגרות, בגיל נפוצים נושאים על הם הנוער לבני האמהות בין

 לשעבר. בברית-המועצות למצב בדומה אלה עם אלה מסתדרים והאמהות הנערים רוב ובסך־הכל

 בכרמיאל, דומים הוריהם לבין העולים הנוער בני בין היחסים על הממצאים שנבדקו, הממדים בכל
ובנתניה. רחובות
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 לאור העלייה בטרם ועמדות ציפיות לשחזור הנוגעים לממצאים מה בהסתייגות להתייחס צורך יש
 אחרת או זו במידה מושפעות להיות עלולות שהן ומשום מהעבר ועמדות תחושות בשחזור הקושי

שחלף. בזמן הפרט של מהתנסויות

משמעת להפעלת אמצעים 3.4
 להפעלת כלפיהם נוקטים שהוריהם השונים האמצעים על הנוער בני נשאלו עצמי למילוי בשאלון

אלו. באמצעים השימוש תדירות על וכן וקללות, גנאי בשמות ושימוש מכות כגון משמעת,

)באחוזים( הנוער בני כלפי משסעת להפעלת שונים באמצעים השימוש תדירות :9 לוח

השימוש תדירות

פעם אף פעם מדי קרובות לעתים האמצעי

92
64

8 0
33 3

מרביצים ההורים
גנאי/מקללים בשמות לנער קוראים ההורים

לא אף אך משמעת, להפעלת כאמצעי במכות שימוש על דיווחו הנוער מבני 8% כי עולה 9 מלוח נ
 הוא משמעת להפעלת בהרבה שכיח אמצעי קרובות". "לעתים זה באמצעי שימוש על דיווח אחד
 לעתים זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 3% וקללות; גנאי בשמות כינוי

"לפעמים". זה באמצעי משתמשים הוריהם כי דיווחו הנוער מבני 33%ו- קרובות,

דאגה מעוררי נושאים 3.5 נ
לימודים, הנער: של שונים חיים בתחומי נושאים של רשימה הוצגה הנוער ובני האמהות בפני נ

 הנוער ובני דאגה, אצלן מעוררים אלה נושאים האם לציין התבקשו האמהות ועוד. בריאות עבודה, .
אלה. בנושאים בקשיים נתקלים הם האם לציין התבקשו

)באחוזים( הנער לח" הקשורים בנושאים קושי, על שדיווחו הנוער ובני דאגה שהביעו האסתות :10 לוח

 ובני אמהות "זוגות"
 שהביעו נוער

זה בנושא דאגה/קושי

 הנוער בני
 על שדיווחו

בנושא קושי

 האמהות
 שהביעו

דאגה הנושא

254 254 254 מוחלטים במספרים סה״כ

30 31 86 לימודים
28 41 61 עבודה

4 6 59 הנער של החברתי המצב
3 5 46 והאם הנער יחסי
1 1 42 אחרים משפחה בני עם יחסים

נשאלו לא 59 הנער של התנהגותו או רוחו מצב
- נשאלו לא 63 הנער בריאות מצב
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 בני שהביעו והקשיים האמהות חששות בין מאוד גדולים פערים יש הנושאים בכל כי עולה 10 מלוח
 המדווחות האמהות לאחוז בהשוואה נמוך הוא קשיים על המדווחים הנוער בני אחוז כאשר הנוער,

ובנתניה. ברחובות בכרמיאל, גם נמצא דומה דפוס אלו. נושאים לגבי דאגה על

 הנושאים כל כמו זה, נושא הלימודים. נושא הוא ביותר הבעייתי הנושא האמהות, להערכת
 הנוער מבני (31%) כשליש הנוער: בני בעיני מאשר בהרבה כבעייתי האמהות בעיני נתפס האחרים,

 נושא זה. מנושא המודאגות (86%) האמהות של הגדול הרוב לעומת בלימודים קושי על דיווחו
 יותר גבוה זה ושיעור (,41%) הנוער בני של ביותר הגבוה השיעור את המטריד נושא הוא העבודה

ונתניה. רחובות בכרמיאל, המקביל מהשיעור

 ולימודים, עבודה היו הנוער בני בחיי ביותר הבעייתיים הנושאים שני וברחובות, בכרמיאל גם
הלימודים. נושא - ובנתניה

בלימודים העולים הנוער בני תלבות
 בני עם שנערכו הראיונות כללו הנער, של קליטתו בתהליך בלימודים ההשתלבות מרכזיות לאור-

 בנושאים יתמקד זה פרק זה. נושא של שונים היבטים לגבי שאלות של מגוון ואמהותיהם הנוער
הבאים:

 שיעורי השונים, במסלולים הלומדים ושיעורי הלומדים הנוער בני שיעורי - □כלליי □מאפייני (1)
בפנימיות. הלומדים ומאפייני

 מממדים ושביעות-רצון והוריהם, הנוער בני של כללית שביעות-רצון - מבית-הספר שביעזת-רצון (2)
בית-הספר. של שונים

 מבחינות חששות הנכשלים, שיעורי השונים, במקצועות המתקשים שיעור - □בלימודי קש״ם (3)
העלייה. ולפני היום, בכיתה הנער מעמד את והוריהם הנוער בני הערכת הבגרות,

וסיבות. היקף - □*ומשיעור מבית-הספר היעדרויות (4)
ואחר. לימודי בציוד מחסור (5)
 שונים; סיוע בסוגי הנעזרים שיעור - מייעצים □גורמי עם וקשר בית-וזספר במסגרת הניתן הסיוע (6)

לסיוע. פנייה לאי וסיבות הצרכים, את מספק הסיוע בה המידה
 ועיסוק לנשירה, סיבות הנושרים, מאפייני החינוך, ממערכת הנשירה היקף - □מלימודי נשירה (7)

הנושרים. של נוכחי
 הדן 6 בפרק בנפרד נתייחס בתי-הספר במסגרת העולים הנוער בני של החברתית להשתלבות
לו. מחוצה והן בבית-הספר הן - חברתית בהשתלבות

כלליים מאפיינים 4.1
 77% כלשהי; במסגרת לומדים באופקים 17-14 גילאי העולים הנוער מבני אחוזים ושמונה שמונים

 אלטרנטיביות חינוך במסגרות לומדים 11% החינוך, משרד בפיקוח בבתי-ספר לומדים הנוער מבני
 לומדים (52%) הנוער בני כמחצית כלל. לומדים אינם הנוער מבני 12%ו- העבודה(, משרד )בחסות

 יש בו בבית-ספר לומדים הלומדים הנוער מבני אחוזים ותשעה עשרים באופקים. בבתי-ספר
מאופקים. הגיאוגרפי המרחק בשל כנראה (,94%) בפנימייה מתגוררים כולם וכמעט פנימייה,
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)באחוזים( ס■! לפי הנוער, בני משובצים בהן הכיתות :11 לוח

בנות בנים סהיכ הכיתה

97 124 221 מוחלטים במספרי□ סה״כ
100 100 100 סה״כ

- - ־ 2 1 ו׳
.5 3 ז׳

26 21 23 ח׳
22 23 22 ט׳
25 19 22 י׳
12 18 15 י״א
12 10 11 י״ב

3 2 י. 3 לכיתות חלוקה ללא לימודים מסגרת

 ישראלים עם עולים לומדים שבהם משולבות, בכיתות לומדים התלמידים של (81%) המכריע הרוב
 מבני 81%כ- לכיתה. שבעה הוא אלה בכיתות העולים התלמידים מספר ממוצע כאשר ותיקים,

 נמוך זה שיעור בגרות. לבחינות ניגשים בו במסלול לומדים ומעלה י׳ בכיתה שלומדים הנוער
 ובנתניה (93%) ברחובות (,91%)כ- בכרמיאל שנמצא לבגרות במסלול הלומדים הנוער בני משיעור

 75% לעומת 88%) הבנים מאשר הבנות בקרב יותר גבוה לבגרות במסלול הלומדים שיעור (.96%)

 לכל יגשו בבית-הספר לימודיהם סוף עד כי מעריכים זה במסלול (69%) הנוער בני ורוב בהתאמה(
הבגרות. בחינות

 1993/94 בשנים בגרות בבחינות הנבחנים משיעור גבוה לבגרות במסלול הלומדים הנוער בני שיעור
 המרכזית )הלשכה 62% על עמד ואשר בגרות, לתעודת זכאים היו אשר העברי בחינוך

 לבגרות במסלול ללימודים מתייחס העולים לגבי שהנתון לב לשים יש אולם, (.1995 לסטטיסטיקה,
 בין השוואה לערוך היה ניתן לא בגרות. לתעודת לזכאים מתייחס האוכלוסייה כלל לגבי והנתון
 ישראלים תלמידים לגבי הנתון את להשיג אפשרות חוסר בגלל לבגרות במסלול הלומדים שיעורי

ותיקים.

□,פנימייתי בבתי-ספר הלומדים מאפייני 4.2
 הלומדים הנוער בני מכלל 27%ו- פנימייתיים, בבתי-ספר לומדים באופקים הנוער מבני 29% כאמור,

 22% לעומת 34% הבנות, משיעור גבוה בפנימייה הלומדים הבנים שיעור בהן. מתגוררים בפנימיות
 לעומת 32%) הבנות בקרב מהשיעור גבוה בפנימייה המתגוררים הבנים שיעור וכמו-כן, בהתאמה,

בהתאמה(. 25%

 בקהילה בבתי-ספר הלומדים אלו לבין בפנימייה הגרים העולים הנוער בני בין הבדלים נמצאו לא
 מבנה מבחינת הבדלים נמצאו זאת, עם משפחה. וגודל הורים, תעסוקת בארץ, הוותק מבחינת

 גדלים הנוער בני שאר בקרב 24% לעומת בפנימייה, שגרים הנוער מבני 33% לדוגמה, המשפחה:
חד-הוריות. במשפחות
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בלימודים הישגים 4.4
 הנער למעמד בנוגע הרריו ושל הנער של העצמית ההערכה הם במחקר שנבחנו הלימודיים הממדים
 הנער השתלבות וכן הנער, נתקל בהם הלימודיים הקשיים לשעבר, ובברית-המרעצות בארץ בכיתתו
בהן. להיבחן ותכניותיו אלה, מבחינות הנער חששות לבגרות, במסלול

נוער בניאמהות

(□,)באחוז הנוער ובני האמהות דיווח י9ל ובארץ, לשעבר בברית-המועצות בכיתת המעמד הערכת :15 לוח

בארץ
 ברית-המועצות

לשעבר בארץ
 ברית-המועצות

לשעבר

100 100 100 100 סה־כ

12 5 5 5 חלש תלמיד
40 41 37 37 רגיל תלמיד
36 40 44 41 טוב תלמיד
12 14 14 17 מצטיין תלמיד

 הן כיתתו, לבני ביחס כתלמיד הנער את הנוער ובני האמהות הערכות בין רבה התאמה קיימת
לשעבר. בברית-המועצות והן בארץ

 מאוד בישראל וכתלמיד לשעבר בברית-המועצות כתלמיד עצמו את הנער בהערכת הירידה
 לעומת לשעבר, בברית-המועצות מצטיינים או "טובים" כתלמידי□ עצמם העריכו 54%כ- מצומצמת:

 המקביל לשיעור זהה מצטיין או טוב כתלמיד ילדן את שהעריכו האמהות שיעור בישראל. 48%
 לעומת 17% - מצטיין״ ״תלמיד הקיצונית בקטגוריה מצומצמת ירידה קיימת אולם, (,58%) בארץ

 גם נמצאה לישראל לשעבר ברית-המועצות בין כתלמיד הנער בהערכת הירידה מגמת כללית, .14%
ובנתניה. ברחובות בכרמיאל,

)באחוזים( ותק ולפ• הנוער ובני האמהות דיווחי לפי בארץ בכיתה הנער/ה מעמד הערכת :16 לוח

שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד
ויותר י שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סה״ב

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 בני
נוער אמהות

 ב□
נוער אסהות

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סהיכ

3 2 6 6 25 11 20 7 12 5 חלש תלמיד

30 31 44 36 50 48 46 46 40 37 רגיל תלמיד

51 49 35 46 14 33 30 45 36 44 טוב תלמיד

16* 18 15 12 11 8 4 2 12 14 מצטיין תלמיד
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 בקרב בלבד 2%מ- מצטיין, כתלמיד ילדן את המעריכות האמהות שיעור עולה בוותק, העלייה ע□
 מצטיירת זו מגמה ויותר. שנים חמש בארץ השוהות בקרב 18%ל- ועד שנתיים, עד בארץ השוהות

הנוער. בני בקרב גם

 ויותר(, שנים )חמש ביותר הגבוה הוותק בעלי (,67%) ומהאמהות (63%) הנוער מבני שני-שלישים
 המקביל מהשיעור משמעותי באופן גבוה זה שיעור "מצטיין". או "טוב" כתלמיד הנער את מעריכים

ונתניה. רחובות בכרמיאל, גם נמצאה דומה מגמה יותר. הנמוך הוותק בעלי בקרב

בלימודים קשיים

 הנוער בני רוב לומדים. הם אותם מהמקצועות יותר או באחד להם קשה האם נשאלו הנוער בני
 (75%) בכרמיאל לשיעור זהה זה שיעור לפחות. אחד במקצוע קושי על מדווחים (75%) באופקים

 מתקשים 48% אחד, במקצוע מתקשים 33% המתקשים, מבין (.60%) ברחובות מהשיעור יותר ונמוך
 מדווחים מהבנות 79%וכ- מהבנים 72%כ- ויותר. מקצועות בארבעה מתקשים 19%ו- מקצועות 3-2ב-
 הנוער בני (.24%) ואנגלית (27%) היסטוריה (,50%) תנ״ך במקצועות הם הקשיים עיקר קשיים. על

 מעט יורד המתקשים שיעור שפה. ולקשיי גבוהה ברמה הלימודים שחומר לכך אלו קשיים מייחסים
 אלו בקרב 66%ל- ועד משנתיים פחות בארץ הנמצאים הנוער בני בקרב 77%מ- בארץ, הוותק עם

 לגיל, המתקשים שיעור שבין בקשר ברורה מגמה נמצאה לא שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים
 בני בקרב - ביותר הנמוך ואילו (,80%) 15 בני בקרב נמצא ביותר הגבוה המתקשים שיעור אולם

17 (68%.)

העברית בשפה קשיים

 שיעור כי עולה 17 מלוח בלימודים. להשתלבות רבה חשיבות יש העברית בשפה לשליטה כידוע,
 הם כי המדווחים בקרב יותר גבוה וכן הוותק עם משמעותי באופן יורד העברית בשפה המתקשים

לפחות. אחד לימוד במקצוע מתקשים

)באחוזים( לימוד במקצועות קשיים ולפי בארץ ותק לפי נבחרות, לימודיות בפעולות שפה קש" :17 לוח

 במקצוע מתקשים
לפחות: אחד לימוד בארץ: הוותק

לאסה״ב כן

 חמש
 שנים
ויותר

 שלוש
 חמש עד

שנים

 שנתיים
 שלוש עד

שנים
 עד

שנתיים

55 166 62 69 28 62 221 מוחלטים במספרים סה״ב
27 48 13 35 68 72 43 בשיעור מורים להבין

שאלות על ולענות להצביע
33 54 16 39 75 79 49 בשיעור

37 63 32 49 93 76 57 בית שיעורי להכין

40 67 31 55 82 89 61 ובמבחנים בבחינות לענות
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רב-משתב• ניתוח - □בלימודי קשיים

 בבית-הספר, בלימודים בקשיים הנוער בני היתקלות על המשפיעים הגורמים את לבחון מנת על
 השפעתם נבחנה אלו במודלים לוגיסטית. רגרסיה של מודלים שני באמצעות רב-משתני ניתוח נערך

 המשפחה, של הכלכלי מצבה את האם הערכת גיל, בארץ, ותק הנער, מין הבאים: המשתנים של
 קווקז(, )אירופה/אסיה, המוצא אזור הורים(, )חד-הורית/שני המשפחה מבנה האם, השכלת רמת

בשכר. עובד הנער והאם

 האחד בלימודים; הקשיים נושא את שונה באופן המבטאים תלויים, משתנים שני הוצבו במודלים
 ומוגדר הלימוד ממקצועות יותר או באחד מתקשה הוא האם לשאלה הנער תשובת על מבוסס
 והשני (,338 בע״מ 1 נספח ראה המשתנים בניית )לאופן ״מקצועות״ משתנה להלן, דיכוטומי, באופן

 הבית- המטלות עם להתמודד כמספיקה העברית בשפה שליטתו את הנער הערכת על מבוסס
 המקצועות מספר על וכן פריטים(, 4) וכר בית שיעורי הכנת בשיעור, הנאמר הבנת כגון ספריות,

 מ-ס נע המשתנה טווח רציף. כמשתנה כן, אם הוגדר, המשתנה מקצועות(. 8 )עד מתקשה הנער בהם
 הוגדר הוא הלוגיסטית הרגרסיה במודל הצבתו ולשם ומקצועות"(, "שפה משתנה )להלן 12 עד

 לזו דומה תהיה שהתפלגותו כך נעשה החיתוך קטגוריות. לשתי חלוקתו על-ידי דיכוטומי כמשתנה
 אינם רבע ורק מתקשים הנוער מבני ששלושה-רבעים נמצא וכך "מקצועות", המשתנה התפלגות של

מתקשים.

בלימודים. קושי המבטאים המשתנים שני של הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי את מרכז 18 לוח

 מלמד בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבחנו באמצעותו הרב-משתני הניתוח
 נוער ובני בנים, מאשר יותר בלימודים מתקשות בנות התלויים(, המשתנים )בשני עקבי באופן כי

 נוער בני יותר, צעירים נוער בני גם כך מהוותיקים. יותר מתקשים בארץ נמוך ותק בעלי
 נוער בני המשפחה, צורכי לכיסוי מספיקות אינן המשפחה הכנסות כי מדווחות שאמהותיהם
 בשכר. עובדים נוער ובני חד-הוריות, ממשפחות נוער בני אקדמית, השכלה בעלות אינן שאמהותיהם

 ממוצא נוער בני לדוגמה, עקביים. אינם הנוער בני מוצא לאזור באשר הממצאים זאת, לעומת
 ההיפך - ומקצועות״ ״שפה במשתנה זאת ולעומת ״מקצועות״, במשתנה פחות מתקשים אסיה/קווקז

הנכון. הוא

 מבנה בארץ, ותק לגורמים: כי עולה ומקצועות" "שפה להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממודל
 בלימודים בקושי להיתקל ההסתברות על יותר רבה השפעה יש יורד(, )בסדר הנער ועבודת המשפחה

האחרים. למשתנים מאשר

 )בסדר ומין ותק הנער, עבודת לגורמים: כי עולה "מקצועות" להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממודל
 בסדר שההבדל ייתכן בקושי. להיתקל ההסתברות על אחרים ממשתנים יותר רבה השפעה יש יורד(,

 חשוב המשתנים. של שונה מהגדרה נובעים המודלים בין ההשפעה עוצמת וכן המשתנים השפעת
 בני בין :0(1(18 ז3ה-ס!! בערכי הוותק קבוצות בין גדול הבדל יש ומקצועות״ ״שפה במשתנה כי לציין
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 בניגוד וזאת (,2.16) שנים לחמש שלוש בין השוהים לבין (,8.85) שנים שלוש עד בארץ השוהים נוער
 כפער גבוה אינו ערכיו בין הפער ,0448 ז311ה-ס של הגבוה הערך אף על בו "מקצועות", למשתנה
(.2.31) שנים חמש עד (1.6) בארץ שנים שלוש עד ומקצועות״; ״שפה במשתנה

בקושי להיתקל ההסתברות - □בלימודי קשיים להסבר הלוגיסטית הרגרסיה ממצאי :18 לוח

*ומקצועות" "שפה מקצועות"

13110 0448

א

6 מקדם 04(18 ז3110תלויים בלתי משתנים 6 מקדם

לבנים( )ביחס מין
.937 -.064 .545 -.606 בנים

ויותר( שנים לחמש )ביחס בארץ ותק
8.85 2.181 1.60 .473 בארץ שנים שלוש עד

2.169 .774 2.31 .835 שנים לחמש שלוש בין

(15 עד 14ל- )ביחס גיל
.490 -.711 .736 -.305 18-16

מספיקה להכנסה )ביחס כלכלי מצב
כולם( או הצרכים רוב לכיסוי
רוב לכיסוי מספיקה לא הכנסה

רק מספיקה או כולם או הצרכים
1.62 .486 .141 .347 לחלקם

לאקדמית( )ביחס אם השכלת
1.15 .144 1.44 .366 מאקדמית נמוכה השכלה

הורים( לשני )ביחס המשפחה מבנה
4.59 1.52 1.51 .415 חד-הורית

לאירופה( )ביחס מוצא בליקת1רפ
1.37 .315 .809 -.211 אסיה/קווקז

בשכר( עובד ללא )ביחס נער עבודת
2.16 .77 2.467 .903 בשכר עובד

-.32 .650 0011813111
21% 6.1% הנראות יחס

 הליניארית. הרגרסיה מודל באמצעות גם (12-0) רציף כמשתנה נבדק ומקצועות״ ״שפה המשתנה *
הלוגיסטי. למודל דומות נמצאו זה במודל המגמות

 בהבדלים התלויים המשתנים שני בין הוותק של ההשפעה במידת ההבדלים את להסביר ניתן
 וזאת משמעותית, השפעה תהיה שלוותק צפוי בשפה קשיים הכולל במשתנה המשתנים. בהגדרת

לוותק. בשפה שליטה בין הקיים הקשר בשל
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 כאמור, עולה, בלימודים בקושי היתקלות על המשפיעים הגורמים נבדקו בו הרב-משתני מהניתוח
 נוער בני לבנים, בהשוואה הבנות מאחרות: יותר מתקשות מסוימות קבוצות עקבי באופן כי

 מכך, להסיק אין ,19 מלוח שעולה כפי אולם, וכר. כלכליים, קשיים על המדווחות ממשפחות
 "מקצועות", המשתנה פי על לדוגמה, בלימודים; בקושי הן אף נתקלות אינן המשלימות שהקבוצות

 שיעור ומקצועות", "שפה המשתנה פי על ועוד, זאת מהבנים. 72% גם אולם מתקשות מהבנות 80%
 (,78%) ההוצאות לכיסוי מספיקות אינן ההכנסות בהן ממשפחות נוער בני בקרב גבוה המתקשים

 הרגרסיה ממצאי כלומר, (.67%) המשלימה הקבוצה בקרב גם נמצא מבוטל לא שיעור אולם
 של מסוימים במאפיינים או מסוימות בקבוצות מרוכז הקושי פיה על מצב תמונת ליצור עשויים
 לא שיעור קיים המשלימות הקבוצות בקרב שגם לב לשים יש אולם, וכר, גיל ותק, כגון הנער,

 תת- בקרב למדי נפוצה תופעה מהווה כן, אם בלימודים, הקושי בקושי. היתקלות של מבוטל
רבות. קבוצות

)באחוזים( ■□בלימוד מתקשים של ■□נבחו מאפיינים :19 לוח

ומקצועות" "שפה "מקצועות"

1*מ
74 72 בנים
74 80 בנות

ותק
91 78 שנים שלוש עד
72 81 שנים חמש עד שלוש
52 67 ומעלה שנים חמש

גיל
82 79 15-14
69 73 18-16

המשפחה הכנסות
78 78 כולם או הצרכים לרוב מספיקות
67 70 לחלקם רק מספיקות או הצרכים לרוב מספיקות אינן

אם השכלת
78 78 נמוכה
65 68 גבוהה

משפחה מבנה
91 82 חד-הורית
67 72 הורים שני

מוצא רפובליקת
68 76 אירופאית
78 75 אסיאתית

בשכר הנער עבודת
82 85 עובד
73 75 עובד לא
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הבגרות בחינות

 אחוזים ואחד שמוני□ לומדים. ה□ בו המסלול לגבי נשאלו ומעלה י׳ בכיתות הלומדים נוער בני
 (69%) משני-שלישים למעלה כלשהי. בגרות לבחינת ניגשו כבר מהם 77%ו- לבגרות במסלול לומדים
 לאף יגשו לא 2% לחלקן, רק יגשו כי דיווחו 20% הבגרות, בחינות לכל יגשו להערכת□ כי דיווחו
 יעברו לא שמא כלל חוששים אינם (32%) הנוער מבני לשליש קרוב יודעים. אינם עדיין 9%ו- בחינה

 הנוער מבני 14%ו- מהבחינות, חלק של המעבר סיכויי לגבי חוששים 54% הבגרות, בחינות כל את
 18% - מהבנים יותר חוששות הבנות מתוכם, הבגרות, בחינות כל של המעבר סיכויי לגבי חוששים

 השוהים הנוער מבני 44% לדוגמה, בוותק. העלייה עם מעט יורד החשש בהתאמה. 11% לעומת
 הנמצאים הנוער מבני 30% לעומת הבגרות, מבחינות כלל חוששים אינם שנים מחמש למעלה בארץ
השונות. הגיל קבוצות בין זה בנושא הבדלים נמצאו לא שנתיים. עד בארץ

מבית-הספר היעדרויות 4.5
 להופיע עשויות ההיעדרויות שכן לנשירה, לסיכון ראשון סממן להוות עשויות מבית-הספר היעדרויות

לבית-הספר. הסתגלות ואי קושי של ראשון כביטוי

 סמך על נבדקה ספציפיים, משיעורים והן מלאים מימים הן מבית-הספר, ההיעדרויות תופעת
 כמה בערך האחרון, "בחודש השאלה: על עצמי, למילוי בשאלון ואמהותיה□ הנוער בני תשובות
 השאלה מחלה?" או חופשה בגלל ולא שלמים ימים במשך מבית-הספר הנער נעדרת/נעדר פעמים

הריאיון. בעת כלשהי במסגרת שלמד מי לכל הופנתה

 מין לפי הנוער, ובני האמהות דיווח ע״פ מחלה( או חופשה בגלל )שלא מבית-הספר ההיעדרויות תכיפות :20 לוח
)באחוזים("

נוער בני אמהות

בנות בנים סה״כ
 אמהות
הבנות

 אמהות
הבנים סה״כ

93 121 214 89 119 208 מוחלטים במספרים סה״כ

100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב

55 56 56 72 74 73 פעם אף נעדרו לא
24 22 22 17 18 18 בחודש פעמים שלוש עד
10 14 12 7 4 5 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
11 8 10 4 4 4 ויותר בחודש פעמים תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות, )כולל כלשהי □לימודי במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת □לימודי חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.
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 לעומת זאת מחלה, בגלל שלא האחרון בחודש אחד יו□ לפחות נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 44%כ-
 בני לתשובות האמהות תשובות בין לעיל 20 מלוח העולה הפער כך הסבורות מהאמהות 27%

 או דעת על אינן הנוער בני מהיעדרויות ניכר שחלק כך על מעיד ההיעדרויות לתכיפות בנוגע הנוער
 בחודש ויותר פעמי□ ארבע מלימודים נעדרו כי דיווחו הנוער מבני 22% לדוגמה, הוריה□. בידיעת

 נעדרו הנוער מבני 9% רק האמהות דיווחי לפי זאת, לעומת חופשה. או מחלה בגלל שלא האחרון
זו. בתכיפות

 פעמים משלוש )למעלה גבוהה בתדירות היעדרויות על שדיווחו הנוער מבני אחוזים וחמישה שבעי□
 כלל בקרב המתקשים לשיעור זהה זה שיעור לפחות. אחד לימוד במקצוע מתקשים בחודש(,

באופקים. העולים התלמידים אוכלוסיית

ספציפיים סש׳עוחם היעדרויות

 לא אולם לבית-הספר הגיעו בהם מקרים היו כי דיווחו הלומדים הנוער מבני (45%) למחצית קרוב
 אחוזים ושלושה שלושים כך דיווחו אשר מהאמהות בלבד 26% לעומת וזאת מסוים, בשיעור נכחו

 לפי ואילו בחודש, פעמים משלוש למעלה ספציפיים משיעורים נעדרו הלומדים הנוער בני מכלל
 מהאמהות אחוזי□ וארבעה שבעים כזו. בתדירות נעדרו הנוער בני מכלל 10% רק האמהות דיווחי
 ממצא הנוער. בני בקרב 55% לעומת האחרון, בחודש ספציפי שיעור מאף נעדרו לא ילדיהן כי ציינו

 אולם לבית-הספר, מגיעים שילדיהן לכך מלא באופן מודעות אינן שהאמהות כך על מעיד זה
(.21 לוח )ראה משיעורים נעדרים

)באחוזים(* הנוער ובני האמהות דיווחי לפי מחלה(, בגלל )שלא משיעורים ההיעדרויות תכיפות :21 לוח

הנוער בני אמהות

בנות בני□ סה״כ בנות בני□ סה״כ

93 121 214 83 116 199 מוחלטים במספרים סה״ב

100 100 100 100 100 100 □באחוזי סה״כ

56 55 55 75 73 74 פעם אף נעדרו לא
20 18 19 16 16 16 בחודש פעמים שלוש עד

8 13 11 5 6 5 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
16 14 15 4 ־5 5 ויותר בחודש פעמי□ תשע

 בפיקוח שאינם מוסדות, )כולל כלשהי לימודים במסגרת הלומדים הנוער בני כל על מידע כולל הלוח *
 מגן בחינות לקראת לימודים חופשת כולל כלשהי, חופשה או מחלה בשל לא נעדרו אשר החינוך( משרד

ובגרות.

 וותק, מין לפי ומשיעורים מלאים לימוד מימי מבית-הספר ההיעדרויות בנושא הבדלים נמצאו לא
 ברורה נטייה קיימת אבל בפנימייה, גרים שאינם אלה לבין בפנימייה שגרים תלמידים בין וכמו-כן

(.23ו- 22 )לוחות הנער בגיל העלייה עם ספציפיים משיעורים יותר תכופות להיעדרויות
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(■□)באחוז ל□ י9ל שלמים, לימים ו90מבית-ה הנוער בני היעדרויות ות9י3ת :22 לוח

18 17 16 15 14 הנער גיל
33 52 44 55 30 מוחלטים רים9במס סה״כ

100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

58 44 59 57 66 פעם אף נעדרו לא
15 30 16 30 14 בחודש ימים שלושה עד
15 18 16 4 10 בחודש ימים לשמונה ארבעה בין
12 8 9 9 10 ויותר בחודש ימים תשעה

)באחוןים( ל□ ■9ל >יים9צי90 משיעורים הנוער ■בג היעדחיות ות9תכי :23 לוח

18 17 16 15 14 הנער גיל

33 52 44 55 30 מוחלטים רים9במס 3־110
100 100 100 100 100 באחוזים סחיב

52 48 46 66 67 פעם אף נעדרו לא
15 25 25 16 10 בחודש פעמים שלוש עד
15 14 20 2 3 בחודש פעמים לשמונה ארבע בין
18 13 9 16 20 ויותר בחודש פעמים תשע

וציוד ספרים לימוד: בחומרי מחסור 4.6
 ציוד ברכישת בקשיים להיתקל הנוער בני עלולים מהמשפחות חלק של הכלכליים הקשיים נוכח

 ציוד או ספרים להם חסרים לא כי דיווחו (81%) הנוער בני של המכריע הרוב אולם, ללימודים.
 ספרי להם חסרים כי דיווחו 15 ציוד, להם חסר כי שענו הנוער בני 42 מבין בכסף. מחסור בגלל

 לה□ חסר כי דיווחו 23ו- אנציקלופדיה, או מילון, כגון עזר, ספרי לה□ חסרים כי דיווחו 13 לימוד,
80ומחשב. קלמר, תיק, כגון ציוד,

(.42) הנוער בני במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת, מתשובה יותר לציין היה ניתן 80

בבית-הספר עולים הנוער לבני הסיוע 4.7
 לבני שניתנו והכוונה ייעוץ האחד, מישורים: בשני נוער לבני הסיוע נושא נבדק המחקר במסגרת

 במקצועות קונקרטית עזרה והשני, בית-הספר, בסגל שונים גורמים עם פגישות באמצעות הנוער
 הלימוד חומר קבלת הנוער, בני מתקשים בהם במקצועות עזר שיעורי לדוגמה, שכללה, הלימוד

ועוד. הרוסית בשפה

 לטפל שמטרתו מיוחד תפקיד בעל בבית-ספרם יש כי ציינו הלומדים הנוער מבני (51%) כמחצית
כזה. תפקיד בעל קיים אם יודעים אינם 21%ו- שאין, ציינו (28%) כשליש העולים, בתלמידים
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בבית-הספר הנוער לבני הניתנים והכוונה "עוץ

 בית בצוות שונים גורמים עם השתתפו הם שבהן האישיות השיחות נושאי על נשאלו הנוער בני
נושא. בכל השיחות תדירות על וכן הספר

 )באחוזים(* !תדירותה השיחה נושא לפי בבית-הספו שונים גורסים עם אישיות לשיחות פנייה :24 לוח

ששוחח! הנוער בני סה״ב
הפעמים מספר בבית- כלשהו גורם עם

השנה במהלך ששוחחו בעיקר* שוחחו מי עם בנושא הספר

ארבע
פעמים שלוש עד מורה במספחם

ויותר פעמים אחר יועץ מנהל מחנך באחודם מוחלטים השיחה נושא

51 49 36 18 16 62 39 85 העברית בשפה קושי
בלימודיס/בחירת מצב

29 71 13 21 21 75 35 77 מגמה מסלול/העברת

35 65 20 14 11 63 16 35 חדשים לעולים יחס

49 51 11 32 16 53 17 38 אישיות בעיות

48 52 33 8 18 69 23 53 משמעת בעירת

30 70 14 12 14 67 20 43 המורים יחס
במסגרת ללמוד אפשרות

46 54 20 26 18 60 22 49 אחרת

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים לכן פנו אליו אחד מאדם יותר לציין היה ניתן *

 הלימודי והמצב (39%) העברית בשפה קושי הם הנוער מבני גבוה שיעור שוחחו עליהם הנושאים שני
 בדרך התקיימו הנושאים ברוב השיחות מגמה. מסלול/העברת בלימודים/בחירת מצב כלומר, (,35%)

המחנך. עם כלל

 מנת על בית-הספר מסגל מישהו עם הלימודים שנת במהלך שוחחו (80%) הלומדים הנוער בני רוב
הוותק. עם משתנה לא זו מעין לשיחה הפונים אחוז והכוונה. ייעוץ לקבל

 בארץ, הוותק עם ניכרת בצורה יורד העברית בשפה קשייהם בנושא לייעוץ הפונים אחוז כצפוי,
 חשוב אולם, ויותר. שנים חמש של ותק בעלי בקרב 16%ל- שנתיים עד של ותק בעלי בקרב 48%מ-

 לא - המורים ויחס אישיות בעיות חברתי, מצב בלימודים, מצב כגון אחרים, לנושאים שביחס לציין
ובהכוונה. בייעוץ צורך יש עדיין בארץ, יחסית רב זמן לאחר וגם כזו, מגמה קיימת

 בקרב הפונים אחוז אחרת(, לימודים למסגרת ההעברה לנושא )פרט שנבדקו הנושאים לכל ביחס
 כלשהו. במקצוע מתקשים שאינם שדיווחו התלמידים בקרב מאשר יותר מעט גבוה המתקשים

 מהתלמידים 29% לעומת בלימודים מצבם בנושא לייעוץ פנו המתקשים מהתלמידים 36% לדוגמה,
הלא-מתקשים.
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 הכללית שביעות-הרצון לבין ייעוץ שקבלו התלמידים שיעור בין קשר נמצא מסוימים בנושאים
 מרוצים. שאינם התלמידים בקרב יותר גבוה הייעוץ מקבלי אחוז כלל בדרך כאשר מבית-הספר,

משמעת. לבעיות בקשר שיחה קיימו מהמרוצים, 17% לעומת מרוצים, מהלא 31% לדוגמה,

 לדבר רוצים ושהיו להם שמפריעים נושאים או קשיים ישנם אם נשאלו הלומדים הנוער בני כל
 עליהם הנושאים בחיוב. ענו הנוער מבני 26% כן; עשו טרם אך בית-הספר מצוות מישהו עם עליהם
 בשפה וקשיים (17%) מסוים מורה מצד לתלמיד יחס (,28%) בלימודים המצב הם לשוחח היו רוצים

(.28%) העברית

 "לא (35%) הראשונה אלה: בנושאים כה עד שוחחו שלא לכך עיקריות סיבות שלוש ציינו הנוער בני
 והשלישית לחכות", "החלטתי או זמן" לי היה ש״לא מפני (26%) השנייה ״התביישו״, או העיזו״

יעזור". לא "שזה מפני (19%)

והכוונה ייעוץ - בבית-הספר מהסיוע שביעות-רצון

 "מרוצים או (48%) ״מרוצים״ היו כי דיווחו בית-הספר צוות עם ששוחחו הנוער מבני (54%) כמחצית
 שלא ציינו 23% בית-הספר, צוות ע□ השיחות במהלך להם שניתנו וההכוונה מהייעוץ (6%) מאוד״

 לא שהשיחות ציינו הנוער מבני 15% ואילו כלל", מרוצים היו ש״לא ציינו 8% מרוצים, כל-כך היו
הכוונה. או ייעוץ כל אלה בשיחות קיבלו לא ולמעשה אפקטיביות היו

הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה

 שונים. לימוד במקצועות המתקשים עולים לתלמידים הניתנים העזרה סוגי על נשאלו הנוער בני
 כי דיווחו הנוער מבני 57%כ- בקבוצות: עזר שיעורי באמצעות היא עזרה למתן ביותר הנפוצה הדרך

 שבבית־ספרם שדיווחו הנוער מבני 69%ו- כאלה, שיעורים מתקיימים לומדים הם בו בבית-הספר
 ציינו הנוער מבני אחוזים ושניים חמישים בפועל. בהם משתתפים גם כאלה, שיעורים מתקיימים

 שיעורי זה. מסוג עזר שיעורי מקבלים מהם 66%ו- ביחידות, עזר שיעורי מתקיימים בבית-ספרם כי
 המקבילים מהשיעורים בהרבה גבוהים - ביחידות והן בקבוצות הן - עזר בשיעורי המשתתפים

בנתניה.

 ללא בלימודים, כלשהי עזרה מקבלים באופקים הלומדים הנוער מבני אחוזים ואחד שבעים
 העזרה סוגי מגוון אף על בנתניה. הלומדים הנוער מבני 54% לעומת וזאת, בוותק, הבדלים

 בלתי צרכים זה בנושא התגלו העולים לתלמידים הניתנים הלימוד במקצועות הקונקרטית
 המתקשים מבין 25%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 33% מסופקים:

 מבין (24%) כרבע בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה
בלימודים. עזרה מקבלים לא ה□ גם ויותר, מקצועות בארבעה הנכשלים

 שביעות- הביעו הסיוע ממקבלי 70% הסיוע: מקבלי בקרב יותר גבוהה מבית-הספר שביעות-הרצון
 עזרה מקבלי של ביותר הגבוה האחוז מקבלים. שאינם מאלה 41% רק לעומת מבית-הספר רצון

(.62%) ט׳ כיתות תלמידי בקרב ־ ביותר והנמוך (,83%) י״ב כיתות תלמידי בקרב קיים כלשהי
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)באחוזים( זו עזרה המקבלים הנוער בני !שיעור הנוער לבני בבית-הספר הניתנים עזרה סוג• :25 לוח

 המקבלים נוער בני
 כלל מתוך זו עזרה

הנוער בני אוכלוסיית

 הנוער בני מתוכם,
 זו עזרה המקבלים

בבית-ספרם

 שדיווחו נוער בני
 העזרה סוג כי

בבית־ספרם קיים העזרה סוג

34 66 52 ביחידות עזר שיעורי
39 69 57 בקבוצות עזר שיעורי
18 57 26 ברוסית לימודים חומר לקבל אפשרות
7 68 11 ברוסית המקצוע את ללמוד אפשרות

לתלמידים ותיקים תלמידים של עזרה
41 74 56 עולים

 (69%) מהם כשני-שלישים מבית-הספר. בלימודים עזרה מקבלים אינם הנוער מבני (29%) כשליש
 לקבל מעוניינים היו עזרה שמקבלים הנוער מבני 62% גם כזו. עזרה לקבל מעוניינים היו כי דיווחו
בעיניהם. המועדפת העזרה לסוג נשאלו לעזרה, זקוקים הם כי שדיווחו תלמידים נוספת. עזרה

)באחוזים( הלימוד במקצועות סיוע לקבלת הנוער בני על-יד• המועדפת הדרן :26 לוח

*המעוניינים אחוז הסיוע קבלת דרך
61 ביחידות עזר שיעורי
43 בקבוצות עזר שיעורי
19 ברוסית כתוב לימודים חומר
4 הרוסית בשפה המקצוע לימודי
ר אחר תלמיד בעזרת לימוד
1 **אחר

 .100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן סיוע, לקבלת אחת מדרך יותר לציין היה ניתן *
בכיתה". המורה של יותר ומפורט טוב "הסבר וכן שהיא", סוג מכל "עזרה כלולה ב״אחר" **

 כזו, לעזרה זקוקים שהיו ציינו אולם הלימוד במקצועות קונקרטית עזרה לקבל פנו שלא הנוער בני
 שהמורים תחושה (,39%) עזרה בקשת מפני בושה היו הרווחות הסיבות כן. עשו לא מדוע נשאלו
 זמן אין שלמורים ותחושה (,16%) העברית השפה של מספקת ידיעה אי (,35%) לעזור רוצים אינם

(16%.)

הלימוד: במקצועות הקונקרטית מהעזרה שביעות-רצון

 מאוד" "מרוצים 11 % בבית-הספר: להם הניתנת מהעזרה שבעי-רצון הנוער מבני (63 )%כשני-שלישים
 שביעות-הרצון כלל". מרוצים "אינם נוספים 9%ו- מרוצים", כל-כך "לא 28% ״מרוצים״, 52%ו-

השונות. הגיל קבוצות בקרב דומה מהעזרה

 מהעזרה (53%) מאוד״ ״מרוצות או (6%) ״מרוצות״ הן כי דיווחו מהאמהות (59%) כשני-שלישים
 11%וכ- מרוצות", כל-כך "לא (30%) כשליש לבנן, נותן שבית-הספר בלימודים הקונקרטית

כלל". מרוצות "אינן מהאמהות
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 לערמת לילדן, מעניק שבית-הספר מהעזרה פחות מרוצות בלימודים מתקשים שילדיהן אמהות
 בשיעורי הבדלים נמצאו לא בהתאמה(. 68% לעומת 53%) מתקשים שאינם לילדי□ אמהות

בארץ. הוותק פי על הלימוד במקצועות הקונקרטי מהסיוע שביעות-הרצון

מבית-הספר־ הנשירה תופעת 4.8
 בתוך מיוחדת סיכון קבוצת מהווים לשעבר מברית-המרעצות עולי□ נוער שבני לכך העדויות מתרבות

 מלימודים. הנשירה לתופעת בהתייחס ובעיקר לשעבר, מברית-המועצות העולים אוכלוסיית כלל
 הנשירה, תופעת ממדי ובחינת שלמה אוכלוסייה על מידע איסוף איפשר באופקים שנערך המיפקד
זה. בתהליך סיכון שלבי וזיהוי הנושרים, פרופיל שרטוט

 לימודיו את סיים שלא 17-14 הגילים בטווח לנער מתייחסת זה במחקר ״נושר״ המושג הגדרת
 לנער או כלשהי; לימודים במסגרת לומד אינו והוא בארץ, או לשעבר בברית-המועצרת התיכוניים

 משרד בחסות במסגרות מדובר כלל בדרך החינוך. משרד בפיקוח שאינה לימודים במסגרת הלומד
 בנתונים המשתקפת זו היא זו, הגדרה בעבודה. התנסות עם מקצועיים לימודים המשלבות העבודה,

 ועמיתיו )שפרינצק זה בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי המתפרסמים הסטטיסטיים
1995.)

 4.1% לעומת וזאת 23% על עומד באופקים העולים הנוער בני כל מקרב מלימודי□ הנשירה שיעור
 לבחינה .17-14 הגילי□ טווח בכל נשירה משקף והוא הישראלים, הנוער בני אוכלוסיית כלל בקרב

ובנות. בני□ בקרב ובנפרד שנתון, לכל הנשירה שיעורי בנפרד נבחנו הנשירה תופעת של יותר מדויקת

 משיעורי בהרבה גבוהי□ באופקים העולים הנוער בני בקרב הנשירה שיעורי כי עולה 27 מלוח
 -17 גיל בקבוצת במיוחד וגבוהים (4.1% לעומת 23%) היהודית האוכלוסייה כלל בקרב הנשירה

 לומדי□ 22% ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח שבבתי-ספר מלימודי□ נשרו זה בגיל הנוער מבני 44%
 34%ו- (50%) מהבנים מחצית כלל. לומדים אינם 22%ו- החינוך משרד בפיקוח שאינם בבתי-ספר

 מהבנות (31%) שליש וכמעט החינוך, משרד שבפיקוח בבתי-ספר לומדי□ אינם זה בגיל מהבנות
כלשהי. במסגרת לומדות אינן החינוך, משרד בפיקוח בבתי-ספר לומדות שאינן

 יותר נמוכים 17-14 הגילים בטווח מלימודים נשירה שיעורי נמצאו ובנתניה ברחובות בכרמיאל,
 בנים בקרב הנשירה שיעור בולט באופקים, כמו ובנתניה, בכרמיאל בהתאמה(. 14%ו- 10% ,8%)

 (.22%) 16 בגיל בנים בקרב הנשירה שיעור בולט וברחובות בהתאמה(, 31%ו- 35%) 17 בגיל
 הנשירה שיעורי כי עולה, לשעבר מברית-המועצות עולי□ בקרב בשדרות 1994ב- שנערך ממיפקד

 בגיל נוער בני בקרב במיוחד בולטים בכרמיאל וכמו זה, ביישוב בהרבה גבוהים כלשה□ מלימודים
 הגילים בקרב גם אולם, כלשהי. במסגרת לומדים אינם בשדרות העולים הנוער מבני 47%כ- :17

 17%ו- 15ה- בני בקרב 12% ,14ה- בני בקרב 7% על ועומדת הנשירה תופעת בולטת יותר הנמוכים
 להרכב קשורים להיות עשויים אלה גבוהים נשירה שיעורי (.1995 ונועם )ליטוויק 16ה- בני בקרב

 עולי שדרות מתושבי יחסית גבוה שיעור באופקים, שכמו לכך, ובעיקר בשדרות העולים אוכלוסיית
הקווקז. ואזור האסיאתיות הרפובליקות יוצאי הם לשעבר ברית-המועצות
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(11ו1==208) (□,)באחוז ומין גיל לפי הנוער, בני ונשירה למידה מאפייני :27 לוח

 בבית לומדים
 שבפיקוח ספר

 החינוך משרד
 □ישראלי בקרב

ותיקים

 לא
 לומדים

כלל

 לומדים
 ספר בבתי

 בפיקוח שאינם
החינוך משרד

 לומדים
 ספר בבתי

 שבפיקוח
החינוך משרד

סוזיב

באחודםגיל
 בסספחם
מוחלטים

12 11 77 100 208 17-14 סה־כ
99.83 6 6 88 100 32 14
97.83 8 3 89 100 61 15
94.33 4 9 87 100 46 16
88.53 22 22 56 100 69 17

בנים
92.62 10 16 74 100 119 17-14 סוז־כ

5 11 84 100 19 14
9 3 88 100 34 15
8 8 84 100 26 16

15 35 50 100 40 17

בנות
99.6* 13 5 82 100 89 17-14 סה־כ

8 0 92 100 13 14
7 4 89 100 27 15
0 10 90 100 20 16

31 3 66 100 29 17

(.8) הנערים במספר מסתכמים אינם המספרים ולכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 81

.18 בגיל נוער בני כוללים אינם הנשירה בנושא הנתונים 1
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 2
(.1994/95 לשנים מתייחסים )הנתונים 1996 סטטיסטי, שנתון בישראל, ילדים 3

 דיווחו (30%) לשליש קרוב מלימודים, לנשירתם שהביאו הסיבות את לציין הנושרים נתבקשו כאשר
 החדש, מגוריהם במקום לבית-ספר נרשמו ולא דירה עברו 27% עוד מבית-הספר, מרוצים היו שלא
 עם לבית-ספר לעבור רצו 12%וכ- תיכוניים, בלימודים המשיכו ולא הביניים חטיבת את סיימו 15%

 קשיים היו שצוינו נוספות סיבות העבודה(. משרד של למסגרות במעבר )מדובר מסוים מסלול
ועוד. (6%) מתאים בית-ספר מצאו לא עדיין (,9%) בלימודים

 לימודיהם את סיימו שלא למרות בישראל בבית-ספר כלל למדו לא 17-14 גילאי נוער בני שמונה
 הלימודים שנת באמצע לארץ שהגיעו אמרו מהם שישה לשעבר. בברית-המועצות התיכוניים

 בית-ספר מצאו לא עדיין שניים לעבוד, הצורך את ציין אחד הבאה, הלימודים לשנת ומחכים
81באולפן. לומד עדיין שהוא - נער ועוד לקבלו הסכים לא בית-ספר שאף ציין אחד עוד מתאים,
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 נעדרו הנוער מבני 41% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 16-17 הגילים טווח בקרב מלימודים. 82נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות

.55%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 82
כלל. לומדים

רעושרים פרופיל

 גדול בסיכוי הקשורים עולים נוער בני של שונים מאפיינים ולזהות התופעה את יותר להבין מנת על
 - משתנים למספר בהתייחס הנושרים מאפייני על לעמוד ניסיון נעשה מבית-הספר, לנשירה יותר
 הנושר למד בה האחרונה הכיתה הנשירה, לבין לארץ העלייה בין התקופה משך בארץ, ותק גיל,

(.28 )לוח המוצא ורפובליקת נשר, ולאחריה

הנשירה. לגיל במקום העלייה בעת לגיל הלוח מתייחס בארץ למדו לא שכלל נוער בני לגבי *

מלימודים שנשרו הנוער בני של נבחרים מאפיינים :28 לוח

כיתה
רפובליקת בה אחרונה בין חודשים מס׳ תאריך תאריך בעת גיל בעת גיל

מוצא למדו לנשירה עלייה נשירה העלייה הריאיון הנשירה

א(=24) בלל □לומדי שאינם נוער בני

רוסיה-קווקז ח׳ 18 1.96 7.94 15 14
רוסיה ־ בארץ למד לא 5.96 14 14*

אזרביג׳אן ט׳ 42 1.95 8.91 17 15
רוסיה-קווקז ט׳ 15 4.96 1.95 15 15

רוסיה ר׳ 28 2.94 10.91 17 15
רוסיה - בארץ למד לא 5.96 15 15*
רוסיה - בארץ למד לא 6.96 15 15*
רוסיה - בארץ למד לא 6.96 15 15*
רוסיה י׳ 40 10.94 7.91 17 16

אוקראינה י׳ 39 2.96 12.92 16 16
רוסיה-קווקז יא׳ 30 8.95 2.93 17 16
רוסיה-קווקז ט׳ 18 12.95 6.94 17 16
אוזבקיסטן י׳ 14 7.95 5.94 17 16

רוסיה-קווקז ח׳ 8 5.95 9.94 17 16
אוקראינה - בארץ למד לא 8.95 17 16*
אוקראינה - בארץ למד לא 9.95 17 16*

רוסיה-קווקז יא׳ 28 4.96 12.93 17 17
רוסיה ־ בארץ למד לא 6.96 17 17*
רוסיה - בארץ למד לא 6.96 17 17*
רוסיה 9.92 14 ידוע לא

אוזבקיסטן 10.91 17 ידוע לא
מולדביה 11.91 17 ידוע לא

אוזבקיסטן 5.94 16 ידוע לא
אוזבקיסטן 1.94 17 ידוע לא

1
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)המשן( :28 לוח

רפובליקת אחרונה כיתה בין חודשים מס׳ תאריך תאריך בעת גיל בעת גיל
מוצא **למדו בה לנשירה עלייה נשירה העלייה הריאיון הנשירה

יז(1=23) אלטרנטיביות לימודים במסגרות שלומדים הנוער בני

רוסיה-קווקז ה׳ 11 11.92 12.91 14 11
בילורוסיה ו׳ 52 6.95 3.91 14 13

אוזבקיסטן ח׳ 36 6.93 7.90 17 14
רוסיה ט׳ 46 9.94 12.90 16 14

תג׳יקיסטן ו׳ 37 6.94 6.91 16 14
רוסיה-קווקז אלטרנטיבית במסגרת רק למד 10.94 16 ן4***

תג׳יקיסטן ט׳ 38 7.94 6.91 17 15
רוסיה ח' 27 9.93 6.91 17 15

תג׳יקיסטן ט׳ 26 10.94 8.92 17 15
רוסיה-קווקז ט׳ 28 ■ 9.94 5.92 17 15

אוקראינה ט׳ 25 9.94 8.92 17 15
רוסיה-קווקז אלטרנטיבית במסגרת רק למד 10.94 17 15***

רוסיה אלטרנטיבית במסגרת רק למד 10.94 17 !5***
רוסיה-קווקז אלטרנטיבית במסגרת רק למד 7.94 17 !5***

רוסיה ט׳ 6.91 15 15
אוקראינה ט' 4.93 16 15

רוסיה-קווקז ט׳ 8.94 15 15
תג׳יקיסטן ט׳ 44 7.95 12.9.1 17 16
תג׳יקיסטן ה׳ 45 3.95 7.91 17 16
אזרביג׳אן ט׳ 37 6.95 6.92 17 16
בילורוסיה י׳ 4 6.95 2.95 17 16

רוסיה-קווקז ר׳ 8 6.95 10.94 17 16
רוסיה-קווקז 5.94 17 ידוע לא

והתרבות. החינוך משרד שבפיקוח בבתי-ספר למדו בה אחרונה כיתה **
 לגיל במקום העלייה בעת לגיל הלוח מתייחס אלטרנטיביות לימודים במסגרות רק שלמדו נוער בני לגבי ***

הנשירה

 זו. כיתה של בסיומה נשרו נוער בני 13 ט׳: כיתה אחרי במיוחד בולטת הנשירה כי עולה 28 מלוח
 העלייה לאחר חודשים מארבעה החל - העלייה למועד יחסית הנשירה בעיתוי רבה שונות קיימת

ובנתניה. ברחובות בכרמיאל, גם נמצא כך ברור. דפוס זה בנושא ואין ויותר, שנים ארבע ועד

הנושרים של רקע מאפייני

 רקע מאפייני נבדקו לנשירה יותר גבוה סיכון על המרמזים הגורמים את ולהבין לנסות מנת על
 אחוז מבחינת מאלו אלו שונים אינם והנושרים הלומדים הנוער בני כי נמצא, הנושרים. של שונים

 והנושרים הלומדים בין הבדלים נמצאו זאת, לעומת חד-הוריות. במשפחות הגדלים הנוער בני
ההורים. של התעסוקתי ומצבם ההורים השכלת מוצא, רפובליקת מבחינת

 יוצאי בקרב הוא ביותר הגבוה הנושרים אחוז המוצא: רפובליקות לגבי מסוימים הבדלים נמצאו
לקווקז(, )פרט אסיה יוצאי בקרב 22% האירופית, רוסיה יוצאי בקרב 24% לעומת (30%) קווקז
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67% כי נמצא ההורים, להשכלת ביחס ומולדביה. בילורוסיה אוקראינה, יוצאי בקרב 15%ו־ י
48% לעומת על-תיכונית, השכלה בעלי ה□ הלומדים הנוער בני מאבות 64%ו- מהאמהות, נ

 שיעור כי אם יותר, משכילים הלומדים הורי כלומר, הנושרים. הנוער בני מאבות 51%ו- מהאמהות
 העובדה אף שעל לציין חשוב והנושרים. הלומדים הורי בין שונה אינו אקדמית השכלה בעלי

בבית לימודים סיימו לא הנושרים מהורי 10% רק מהלומדים, יותר נמוכה הנושרים הורי שהשכלת נ
מטה. כלפי ניידות לגביהם מהווה ילדיהם ונשירת תיכון, ספר <

 18%ו- 37%) הנושרים הנוער בני מאמהות כפול בשיעור מועסקות הלומדים הנוער בני אמהות
 .63% על העומדים הנוער, בני אבות של התעסוקה בשיעורי הבדלים נמצאו לא אולם בהתאמה(.

מאמהות 12%ש- שונים..בזמן והנושרים, הלומדים הורי מועסקים בהם היד משלחי סוגי כמו-כן, י
 אינה הנושרים מאמהות אחת אף חופשיים או אקדמיים יד במשלחי מועסקות הלומדים הנוער בני

כזה. יד במשלח מועסקת

 במקצועות המועסקים אחוז מבחינת הבדלים אין והנושרים הלומדים הנוער בני אבות בקרב
 בלתי בעבודות מועסקים הנושרים מאבות (50%) מחצית אבל וטכניים, חופשיים אקדמיים,

הנושרים בין הבדלים נמצאו לא מפתיע, באופן הלומדים. מהורי (33%) שליש לעומת מקצועיות י
משפחותיהם. של הכלכלי מצבם הערכת מבחינת והלומדים י

 לבין הנושרים בין הבדלים עולים זאת, לעומת ובנתניה, ברחובות בכרמיאל, המחקר מנתוני
 הכנסותיהן כי דיווחו הלומדים מאמהות נמוך שיעור הכלכלי: המצב בהערכת בעיקר הלומדים,

בקרב 29% לעומת 8%כ- בכרמיאל )לדוגמה, הבסיסיים הצרכים לכיסוי כלל מספיקות אינן 4
בהתאמה(. 23% לעומת 5% - וברחובות בהתאמה הנושרים אמהות 1

הנושרים של בהווה ןם71עיס

 לומדים החינוך, משרד בפיקוח מבתי-ספר מהנושרים נוער( בני 23) כמחצית כי עולה 29 מלוח
 משלבים שבעה ומתוכם העבודה( משרד של במסגרות בעיקר )כאמור, אלטרנטיביות במסגרות

 בני 18 היתר, עובדים. ורק כלשהי במסגרת לומדים אינם נוער בני שישה ללימודיהם. בנוסף עבודה
 תשעה כלשהי. לימודית או תעסוקתית במסגרת מצויים אינם הנושרים(, מכלל משליש )יותר נוער

 אינם כלומר, כלשהי, במסגרת משולבים אינם באופקים 17-15 בגיל העולים הנוער מבני אחוזים
 על עמד אשר האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור גבוה זה שיעור לומדים. ואינם עובדים

(.1995 לסטטיסטיקה המרכזית )הלשכה 1994 בשנת 6.7%

הנושרים של העיקרי עיסוקם :29 לוח

. באחוזים נושרים מס׳ עיקרי עיסוק
100 47 סה״כ

34 16 אלטרנטיבית במסגרת לומדים
15 7 ועובדים אלטרנטיבית במסגרת לומדים
13 6 עובדים
38 18 לומדים ולא עובדים לא
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הנושרים בקרב עיחני סיוע וקבלת פנאי פעילות

 השתתפותם בשיעור התמקד הנושרים בקרב עירוני סיוע וקבלת פנאי פעילות בנושא שנאסף המידע
הלומדים. בקרב אלה לשיעורים בהשוואה עירוני בסיוע השימוש ושיעור שונות פנאי בפעילויות

 לומדים בקרב דומה כלליות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעור כללי באופן כי עולה, 30 מלוח
 ביקורים למעט הקבוצות, שתי בין דומים מאורגנות פנאי בפעילויות ההשתתפות שיעורי ונושרים.
 שלנושרים מכך נובע זה שהבדל ייתכן משמעותית. בצורה גבוה הנושרים שיעור שם עולים, במועדון

עולים. במועדון לבקר זמן יותר יש

(*□,)באחוז והלומדים הנושרים של ומאורגנת כללית פנאי בפעילות השתתפות :30 לוח

הלומדים הנושרים

161 47 מוחלטים □במספרי סה״ב

כללית פנאי פעילות
82 74 חברים עם מבלה
96 96 ספרי□ טלוויזיה, בבית: מבלה
92 94 משפחה בני עם מבלה

מאורגנת פנאי ת1פעיל
11 13 נוער תנועת
17 11 שונים בחוגים משתתף
30 47 עולים במועדון מבקר

.100ב- מסתכמים האחוזים אין ולכן אחת, מפעולה יותר לציין היה ניתן *

 סיוע מקור ע□ נפגשו מהנושרים 6%ש- כך על מצביעים העירוני בסיוע השימוש בנושא הממצאים
 עשו כי דיווחו הלומדים בקרב 10%ו- שחלפה( הלימודי□ בשנת וכר פסיכולוג סוציאלי, )עובד עירוני

 )פסיכולוג, עירוני סיוע לקבל מעוניינים סיוע קיבלו שלא הנושרים מבין אחוזים ושבעה עשרים כן.
זה. סיוע לקבל מעוניינים סיוע קיבלו שלא הלומדים בקרב 30%ו- וכר( סוציאלי עובד

בצה״ל השירות .5
 המתגייסים של העמדות גם הישראלית. בחברה בהשתלבות חשוב גורם נתפס בצה״ל השירות

 )בני העולים הנוער בני בחברה. השתלבותם מידת על ללמד עשויות השירות כלפי הפוטנציאליים
וציפיותיהם. חששותיהם, הצבאי, השירות את תפיסותיהם לגבי נשאלו והוריהם ומעלה( 16

בצבא לשרת רצון

 הנוער מבני אחוזים וארבעה שישים בצה״ל. לשרת כוונתם על נשאלו ומעלה 16 גילאי הנוער בני כל
 ללמוד להמשיך מתכננים הם כי ענו הנוער מבני 7% לימודיהם, בסיום לצבא להתגייס מתכוונים

 הנותרים 6% ואילו לצבא, להתגייס מתכוונים אינם הם כי ענו 23% לצבא, להתגייס אחר-כך ורק
 הנוער בני שיעור בהרבה גבוה זאת, לעומת ברחובות, זה. בנושא דעה גיבשו לא עדיין כי ענו

באופקים. 7%ל- בהשוואה 24% על ועומד להתגייס, אחר-כך ורק ללמוד להמשיך שמתכוונים
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 מתכוונות אינן הן כי ענו מהבנות אחוזים ארבעים לצבא. הגיוס בשאלת לבנות בנים בין הבדל יש
הבנים. בקרב להתגייס כלל מתכוונים שאינם 7% לעומת כלל, לצבא להתגייס

 חובה; שירות היה לא השירות אם כלל, משרתים היו לא כי השיבו הנשאלים (45%) למחצית קרוב
 כי השיבו (27%) זהה כמעט ושיעור בלבד, חלקי שירות משרתים היו כי השיבו (28%) מרבע יותר
 לא השירות אילו לצבא מתגייסים היו לא כי שדיווחו הנוער בני שיעור מלא. שירות משרתים היו
 כיתות תלמידי כלל בקרב שנערך בסקר שנמצא המקביל מהשיעור בהרבה גבוה חובה, בגדר היה
(.1995 וגל )אזרחי מתגייסים היו לא מהבנות 18%ו- מהבנים 12% רק בו הארץ, ברחבי י״א

במהלכו הצפויים והקשיים מהשירות החשש מק־ת

חששותיהם. מהות ועל הצבאי מהשירות חוששים הם בה המידה על נשאלו הנוער בני

)באחוזים( מין לפי בצבא, מהשירות הנוער בני של חששם מידת :31 לוח

בנות בנים הנוער בני סה״כ החשש מידת

45 69 114 מוחלטים במספרים סוז״כ

100 100 100 באחוזים סה״כ

13 1 6 מאוד חושש
22 4 12 חושש די
45 51 48 חושש כל-כך לא
20 44 34 כלל חושש לא

בצבא. לשרת מתכוונים אינם כי שציינו נוער בני כלולים לא בלוח *

 "די הם כי דיווחו 12% הצבאי, מהשירות מאוד״ ״חוששים ומעלה 16 גילאי הנוער בני מכלל 6% רק
 "לא הם כי דיווחו (34%) הנוער מבני וכשליש חוששים״ כל-כך ״לא (48%) כמחצית חוששים״,

כלל". חוששים

 אחוזים עשרים הצבאי. השירות במהלך להם הצפויים לקשיים בקשר שונים חששות העלו הנוער בני
 תהיה הטירונות לדעתם כי ציינו 14% במיוחד, קשה להם נראה לא דבר שום כי דיווחו הנוער מבני
 שאי- מכך כתוצאה הזמן בבזבוז יהיה העיקרי הקושי כי מעריכים 13% במיוחד, קשה תקופה להם

 בשירות, הכרוך מהסיכון חוששים אחוזים שנים־עשר זו. בתקופה ללמוד או לעבוד יהיה אפשר
 ההורים דאגת היו הנוער בני על-ידי שהועלו נוספים קשיים הפיזי. מהמאמץ חוששים זהה ושיעור

 83(.7%) השירות במסגרת מעניין לא ותפקיד (7%) חברתית מבחינה להסתדר הקושי (,8%)

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 83
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 בקרב צבאי משירות החשש מידת הצבאי. מהשירות לחשש בנוגע ובנות בנים בין בולט הבדל יש
 הארץ. ברחבי י״א כיתות תלמידי בקרב הסקר לממצאי בהשוואה בהרבה נמוכה באופקים הבנים

 הצבאי השירות מפני חשש של מאוד" "רבה או רבה" "מידה גילו באופקים העולים מהבנים 5% רק
 מאוד" ש״חוששות העולות הבנות שיעור זאת, לעומת הארצי(. בסקר הבנים מכלל כרבע )לעומת

 לפי מהשיעור במקצת הגבוה שיעור ,35% עד מגיע באופקים הצבאי מהשירות חוששות״ ״די או
 מברית- העולים שבאוכלוסיית הוא לכך אפשרי הסבר (.1995 וגל )אזרחי (30%) הארצי הסקר

 כלפי שעמדותיהם ואסיה, קווקז רפובליקות יוצאי של ניכר אחוז נמצא באופקים לשעבר המועצות
פחות. חיוביות בנות של בצבא שירות

 מיחס גם אולם (,18%) הפיזי ומהמאמץ (33%) בשירות הכרוך מהסיכון בעיקר חוששות האמהות
84(.8%) הזמן ומבזבוז (,9%) בשירות הכרוך המוסרי מהקושי (,11%) הוותיקים הישראלים

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 84

.100ב־ מסתכמים אינם האחוזים ולכן אחד מקושי יותר לציין היה ניתן 85

הנוער לבני הצבא תרומת

 יכול אינו הצבא 15% לדעת אישי. באופן להם לתרום הצבא יכול לדעתם במה נשאלו הנוער בני
 הנוער מבני (39%) ניכר חלק לדעת - תרומות ארבע על בעיקר הצביעו הנוער בני יתר דבר. לתרום
 הצבא כי מעריכים הנוער מבני 30% הכשרה, קבלת או מקצוע בלימוד להיות יכולה הצבא תרומת

(.21%) העצמי לביטחונם או (23%) הפיזי לכושרם ועצמאותם, לבגרותם לתרום יכול

 לעצמאותו (,42%) מקצוע לרכישת לתרום יכול הצבא כי זו שאלה על השיבו הנוער בני של האמהות
 85(.22%) הישראלית בחברה ולהשתלבותו (,25%) העצמי לביטחונו (,38%) הנער של ולבגרותו
 להתבטא עשויה הצבא תרומת כי חושבים ניכר חלק כי עולה, והאמהות הנוער בני מתשובות

 להשפיע עשויים אלה יחסית גבוהים אחוזים כי ייתכן כלשהי. הכשרה בקבלת או מקצוע בלימוד
השירות. למסלול ביחס הנוער בני של הספציפיות ההעדפות על

 בצבא. לשרת בכוונה ללומדים נושרים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לרחובות, בניגוד באופקים,
 11% ואילו מהלומדים, 21% לעומת לצבא, להתגייס מתכוונים אינם מהנושרים אחוזים שנים-עשר

 הבדל (.6% רק - הנושרים )בקרב בצבא לשרת אחר-כך ורק לימודים להמשיך מתכוונים מהלומדים
 אקדמיים או על-תיכוניים לימודים בעתיד מתכננים אינם הנושרים שרוב בכך כנראה, מוסבר, זה,

הגיוס. בגיל לצבא ללכת מוכנים ולכן

 28% )לעומת כלל חוששים אינם מהם 48% הצבאי: מהשירות חוששים פחות גם הנושרים

 אולם, ספציפיים, חששות לגבי ללומדים הנושרים בין משמעותיים הבדלים אין מהלומדים(.
מפקדים. ויחס הבית, עזיבת מעניין, לא תפקיד כגון חששות, כלל הזכירו לא הנושרים
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 יכול לא שהצבא הנוער, לבני הצבא לתרומת ביחס ציינו הלומדים לעומת הנושרים של גבוה שיעור
 העברית ללימוד תרומה יותר מדגישים הלומדים בהתאמה(. 10% לעומת 25%) בדבר להם לתרום

 (,11% לעומת 29%) עצמי ביטחון (,29% לעומת 39%) מקצוע לימוד מהנושרים(, 11% לעומת 20%)
 של יותר גבוה שיעור ציינו אליו ביחס היחיד הנושא בהתאמה(. 21% לעומת 27%) פיזי וכושר

 30% לעומת מהנושרים, 39% ועצמאות, לבגרות התרומה הוא פוטנציאלית תרומה הנושרים
מהלומדים.

לו ומחוצה בבית-הספר חברתית השתלבות .6
 והן כללי באופן הן שלהם, החברתית ההשתלבות תהליך של השונים ממדיו על נשאלו הנוער בני

ותיקים. ישראלים עם לקשריהם ביחס

הבאים: בנושאים יתמקד זה פרק
 הישראלים התלמידים מיחס הנוער בני שביעות-רצון - בבית-הספר חברתית השתלבות (1)

 הנערכים בטיולים הנוער בני והשתתפות ישראלים, עם המבלים הנוער בני שיעור הוותיקים,
בית-הספר. במסגרת

 חברתי בילוי ישראלי, נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור כגון כללית, חברתית השתלבות (2)
 בנושא עמדות ותיקים, ישראלים עם חברתיות התנסויות ותיקים, ישראלים עם משותף

ועוד. עולים נוער בני של החברתית ההשתלבות
 הנער של הלאומית לזהות בנוגע ואמהותיהם הנוער בני עמדות - הלאומית הזהות תפיסת (3)

הישראלית. בחברה כעולים בהרגשתם התמקדות תוך והרצויה( )הנוכחית

בבית-הספר חברתית השתלבות 6.1
 התלמידים מיחס שביעות-רצון - ממדים שלושה לפי נבדקה בבית-הספר החברתית ההשתלבות
 והשתתפות בבית-הספר, בהפסקות ותיקים נוער בני ועם אחרים עולים עם משותף בילוי הוותיקים,

בית-ספר. בטיולי

 הוותיקים הישראלים התלמידים מיחס כללי באופן מרוצים שהם ציינו (71%) הנוער בני רוב
 74%) הבנות משביעות-רצון יותר גבוהה הוותיקים הישראלים מיחס הבנים שביעות-רצון כלפיהם.

 64%ל- בארץ, שנתיים עד ששוהים נוער בני בקרב 59%מ־ בארץ הוותק עם ועולה בהתאמה(, 67%ו-

 שנים, לחמש שלוש בין השוהים נוער בני בקרב 75%ל- לשלוש, שנתים בין השוהים הנוער בני בקרב
 57%מ- עולים שביעות-רצון שיעורי שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 81%ל- ועד

 69%ל- יורדים שוב הם בגיל נוספת עלייה עם אבל ,82% - 16 בגיל לשיא ומגיעים 14 בני בקרב
.18 בני בקרב

 וגם ותיקים ישראלים עם גם בבית-הספר בהפסקות מבלים הם כי דיווחו הנוער מבני (51%) מחצית
 ותיקים. ישראלים עם רק מבלים 8%ו- עולים, עם רק בהפסקות מבלים הנוער מבני 40% עולים, עם
כלל. בהפסקות לבלות מי עם אין הנוער בני מבין אחד לאחוז רק
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 28% בית-הספר, מטעם שנערכו הטיולים לכל יצאו כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ותשעה חמישים
 על שצוינו העיקריות הסיבות טיול. לאף יצאו לא כי דיווחו הנוער מבני 12% ורק לחלקם, רק יצאו
 אינם כי העובדה (,18%) אישיים עניינים (,27%) בריאות בעיות היו בטיולים השתתפותם לאי ידם

 (,12%) להם הרשו לא שהוריהם בגלל (,12%) הטיולים של מדי יקרה עלות (,15%) טיולים אוהבים
86(.12%) מהכיתה התלמידים עם לבלות רצון אי בגלל וכן

31 גילם בני עם חברתיים קשרים להם חסרים כי המרגישים נוער בני

 יכולים הם איתו כנער שהוגדר נפש" "חבר בארץ יש (71%) הגדול לרובם כי עולה הנוער בני מדיווח
 להם היה כי דיווחו אשר הנוער בני משיעור נמוך זה שיעור עליו. ולסמוך אישיים נושאים על לשוחח

(.80%) לשעבר בברית-המועצות נפש״ ״חבר

 לעומת הבנים בקרב יותר מעט גבוה שונים, בגילים דומה נפש" "חבר להם שיש הנוער בני שיעור
 יש 56%ל- שנתיים, עד בארץ השוהים הנוער בני בקרב לדוגמה, בארץ. הוותק עם ועולה הבנות,

 בנושא הממצאים .83%לכ- שיעורם מגיע שנים מחמש למעלה בארץ השוהים ובקרב נפש", "חבר
וברחובות. בכרמיאל שהתקבלו לממצאים דומים זה

 ישראלים תלמידים עם משותף לבילוי יוצאים הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים ואחד ארבעים
 28%מ- בארץ, הוותק עם עולה ותיקים ישראלים עם המבלים שיעור בחודש. פעם לפחות ותיקים

 למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 57%ל- ועד משנתיים, פחות בארץ השוהים הנוער בני בקרב
שנים. מחמש

.100ב- מסתכמים אינם האחוזים לכן אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן 86

כללי חברתית: השתלבות 6.2
 שונים להיבטים בהתייחס הן - ממדים מספר פני על נבדקה הנוער בני של החברתית השתלבותם

 השוואתיים להיבטים והן חברתיים( בקשרים מחסור קרובה, )חברות הנוכחיים החברה חיי של
 בחיי החלים ולשינויים העלייה, לפני החברה חיי לעומת הנוכחיים, החברה לחיי המתייחסים

בארץ. הוותק עם החברה

(□,)באחוז ו^ועו בני של חברתית השתלבות של נבחרים ממדים :32 לוח

 שהשיבו נוער בני
בחיוב החברתי הממד

84 כלל״( ״בדרך או )״תמיד״ לבלות מי עם יש לנער
71 נפש״ ״חבר כיום יש לנער

62 עולים עם חברתיים קשרים ביותר הרוצים נוער בני
57 בארץ הוותק עם לטובה משתנים החברה חיי
54 ותיקים ישראלים עם חברתיים קשרים ביותר הרוצים נוער בני
34 המועצות לברית בהשוואה יותר טובים חברה חיי
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 45% לערמת מהבנות 35% ולעולים: לישראלי□ משותפים חברה בחיי פחות מעורות הבנות כי נראה
ותיקים. ישראלים עם משותפים לבילויים יוצאות הן כי דיווחו מהבנים

 מחסור על המדווחים הנוער בני ששיעור נמצא, למדי נרחבים חברתיים קשרים של לתמונה כחיזוק
 44% לדוגמה, הוותק. עם יורד ואף בגיל, שיטתי הבדל ללא (,31%) יחסית נמוך חברתיים בקשרים

 חברתיים קשרים להם שחסרים מרגישים הם כי דיווחו משנתיים פחות בארץ השוהים הנוער מבני
 בקשרים בחוסר מרגישות בנות וכן, שנים. מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 19% לעומת

בהתאמה(. 24% לעומת 40%) מבנים יותר חברתיים

 הנוער בני שאר לעומת (59%) ותיקים ישראלים ע□ יותר מבלים בפנימייה שגרים הנוער, בני כצפוי,
(34%.)

 "בדרך כי דיווחו (48%) כמחצית לבלות, מי עם להם יש ״תמיד״ כי דיווחו הנוער מבני (36%) כשליש
 פעם "אף הנוער מבני 4%ל- ואילו לבלות מי עם אין" כלל "בדרך 12%ל- לבלות, מי ע□ להם יש כלל"
 בני עם חברתיים קשרים להם חסרים כי מרגישים הנוער מבני 31% זאת, למרות לבלות. מי עם אין״

 לשעבר, מברית-המועצות עולים עם חברתיים קשרים יותר רוצים היו (62%) כשני-שלישים גילם.
ותיקים. ישראלי□ עם קשרים יותר רוצים היו (54%) הנוער בני ממחצית ולמעלה

 נוסף כשליש ותיק". ישראלי ידיד אף "אין ידידיהם בין כי ציינו (44%) הנוער מבני מחצית כמעט
 ישראלי□ חם ידידיה□ "רוב" כי ציינו 11% ותיקים, ישראלים ידידי□ "מעט״ להם יש כי ציינו (35%)

 הם חבריהם שכל ציינו נוספים 2% עולים, ומחציתם ישראלים מידידיהם שמחצית ציינו 4% ותיקים,
עולה. ולא ישראלי לא ידיד, אף להם אין כי דיווחו נוספים 4%ו- ישראלים,

 14% ״מרוצות״(, 60%ו- מאוד״ ״מרוצות 11%) ילדיהן של מהחברים מרוצות האמהות (71%) רוב
 אחוזים שלושה-עשר ילדיהן. של מהחברים מרוצות" לא "כלל מהאמהות 2% ורק מרוצות" ״די

חברים. אין שלילדיהן מדווחות מהאמהות

 לדוגמה, האחרים. ביישובים שהתקבלה התמונה מאשר חיובית פחות תמונה עולה מהממצאים
 .36% כך דיווחו באופקים לבלות, מי עם לה□ יש ש״תמיד" הנוער מבני מחצית דיווחו שבנתניה בזמן

 לעומת באופקים 31 % על עומד גילם בני עם בקשרים מחסור על המדווחים הנוער בני שיעור כמו-כן,
 ישראלי ידיד אף "אין ידידיהם שבקרב ציינו באופקים הנוער מבני מחצית וכמעט בנתניה, 22%

בנתניה. משליש יותר קצת לעומת ותיק"

□ותיקי ישראלים לבין בינם הגומלין ,יחס את הנוער בני הערכת
 כוללניים היגדים רשימת ע□ מסכימים הם הא□ לציין הנוער בני התבקשו עצמי למילוי בשאלון

 בנושאים ותיקים ישראלי□ נוער לבני עולים נוער בני בין הקשרים בנושא שליליות עמדות המבטאים
 להתנסויות המתייחסות פניכדאל-פנים, בריאיון הספציפיות מהשאלות בשונה וזאת חברתיים,

הנער. של אישיות

313



)באחוזים( לוותיקים עולים בין גומלין יחס• בנושא היגדים על הנוער בני של חיוביות תשובות :33 לוח

 ענו
בחיוב ההיגדים

74 קרובות לעתים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער בני
 73 עולי□ נוער לבני ותיקי□ ישראלים נוער בני בין בלבד מעטים חברתיים קשרים יש
57 אלה את אלה מבינים אינם ותיקים ישראלים נוער ובני עולי□ נוער בני
56 בחברתם עולי□ נוער בני לשלב רוצים אינם ותיקים ישראלים נוער בני
50 ותיקים ישראלים נוער בני בחברת להשתלב רוצים אינם עולים נוער בני
47 עולים נוער לבני לעזור מוכני□ אינם ותיקים ישראלים נוער בני
43 קרובות לעתים מסתכסכים אחרים רוסים נוער ובני קווקזי□ נוער בני
41 קרובות לעתים מסתכסכים אחרים רוסים נוער ובני בוכרים נוער בני

 נוער לבני עולי□ נוער בני בין מעטי□ חברתיים קשרים שיש ציינו הנוער מבני (73%) כשלושה-רבעים
 אין קרובות. לעתים מסתכסכות הקבוצות ששתי ציינו אף (74%) דומה ושיעור ותיקים, ישראלים
בארץ. ותק לפי הגומלין יחסי בנושא משמעותיים הבדלים

 לבין העולים בין החברתי לריחוק ה״אחריות" של שווה חלוקה על המצביע הממצא במיוחד מעניין
 הנוער מבני (56%) ממחצית למעלה כך, העולים. הנוער בני של תפיסתם לפי הוותיקים, הישראלי□

 בני של (50%) דומה ושיעור בחברתם, עולים נוער בני לשלב רוצים אינם הוותיקים הנוער שבני ציינו
הוותיקים. הנוער בני בחברת להשתלב רוצי□ אינם העולים הנוער שבני ציינו נוער

 על ג□ להגיב הנוער בני נתבקשו באופקים, קווקז ויוצאי אסיה יוצאי של יחסית הרב מספר□ לאור
 מצביעים זה בנושא הממצאים אלו. קבוצות של החברתית לקליטת□ ספציפית הקשורים היגדי□

 - העולים הנוער בני בקרב קרובות לעתים סכסוכים על המדווחים נוער בני של ניכרים אחוזים על
 אלו אחוזים אולם בהתאמה. ,43%ו- 41% - לרוסי□ קווקזים ובין לרוסי□ בוכרי□ בין כלומר,
 נוער בני לבין העולים הנוער בני כלל בין סכסוכים על שדיווחו מהאחוזי□ ניכר באופן נמוכי□

ותיקים. ישראלים

 בכרמיאל, מאשר לוותיקי□ עולים בין הגומלין יחסי של יותר שלילית תמונה מצטיירת באופקים
 גבוה 33 בלוח המופיעים ההיגדים ע□ הסכימו אשר הנוער בני שיעור ראשית, ובנתניה. ברחובות,

 40% לעומת באופקים, הנוער מבני 47% לדוגמה, ונתניה. רחובות בכרמיאל, מאשר באופקים יותר
 נוער "בני כי הסכימו ברחובות, הנוער מבני 23%ו- בנתניה, הנוער מבני 31% בכרמיאל, הנוער מבני

 לעומת באופקים, הנוער מבני 56% כמו-כן, עולים״. נוער לבני לעזור מוכנים אינם ותיקים ישראלי□
 ישראלים נוער "בני ההיגד עם הסכימו בנתניה, הנוער מבני 41%ו- ברחובות הנוער מבני 39%

 להתנסות הנוגעים ממדי□ בהשוואת גם שנית, בחברת□". עולים נוער בני לשלב רוצי□ אינם ותיקי□
 71%ל- לדוגמה, יותר. שלילית אישית חברתית השתלבות מגמת על מצביעים אופקים נתוני אישית,

 85%ו- בנתניה 83% בכרמיאל, הנוער מבני 76% לעומת נפש״, ״חבר כיום יש באופקים הנוער מבני
ברחובות.
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החברתית ההשתלבות לנושא השוואתית התייחסות

 חיי בין עושה שהנער השוואה - החברתית ההשתלבות של ההשוואתי הממד גם נבחן כאמור,
הזמן. עם זה בנושא שחלים השינויים את תפיסתו וכן העלייה, לפני החברה לחיי בארץ שלו החברה

 העלייה. לפני לעומת כיום החברה לחיי ביחס הנוער בני בין דעים אחידות אין כי עולה, 34 מלוח
 שינוי אין כי העריכו 43% יותר, כטובים אותם העריכו הנוער מבני אחוזים וארבעה שלושים

 בני שיעור כיום. טובים פחות שלהם החברה חיי הנוער מבני 23% ולדעת החברה, בחיי משמעותי
 בקרב 18%מ- בארץ, הוותק עם עולה יותר כטובים שלהם החברה חיי את המעריכים הנוער

 אלו ממצאים שנים. מחמש למעלה בארץ הנמצאים בקרב 55%לכ- שנתיים עד בארץ הנמצאים
ובנתניה. ברחובות שהתקבלו לממצאים מאוד דומים

)באחוזים( בארץ ותק י9ל חביתית, השתלבות של השוואתיים ממדים :34 לוח

העלייה לפני לעומת כיום החברה ח"

 שנים חמש שלוש בין שנתיים בין שנתיים עד
ויותר שנים לחמש שנים לשלוש בארץ סהיכ הממד

55 36 28 18 34 טובים יותר
35 46 47 46 43 קודם כמו בערך
10 18 25 36 23 טובים פחות

החברה ח" בארץ הזמן שענבר ככל

63 59 58 49 57 לטובה משתנים
34 37 31 38 36 דבר אותו נשארים

3 4 11 13 ד לרעה משתנים

 שלהם החברה חיי בארץ, הזמן שעובר ככל כי מעריכים הנוער מבני (57%) ממחצית למעלה
 זה בנושא משמעותיים הבדלים ללא לרעה, משתנים הם כי מעריכים 7%כ- ורק לטובה, משתנים

 החיים את כמשפר הזמן גורם של בהערכה עלייה של מגמה יש השונים. ובגילים לבנות בנים בין
בארץ. הוותק עם החברתיים

הלאומית הזהות תפיסת 6.3
 כיצד נשאלו הנוער בני עצמי. למילוי השאלון באמצעות נאסף הלאומית הזהות תפיסת על המידע

 כך לגמרי". ל״רוסים עד לגמרי" מ״ישראלים שנע רצף על הישראלית בחברה כעולים מרגישים הם
 רוצים היו וכיצד אותם; רואים הוריהם איך עצמם; את לראות רוצים היו איך הנוער בני נשאלו גם

אותם. רואים הארץ ילידי וכיצד אותם; לראות
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)באחוזים(" הנוער בני בקרב עצמית ת1זה תחושת :35 לוח

 בוכרי, קווקזי, רוסי, כלומר: המוצא, בארץ זהותם לגבי ספציפית בצורה הנוער בני נשאלו הריאיון בעת *
בלבד. רוסים ולא וכו׳

 כרוסי
לגמרי

 כיותר
 רוסי

מישראלי

 כרוסי
 וישראלי
 באותה

מידה

 כיותר
 ישראלי

מרוסי
 כישראלי

לגמרי

24 33 28 9 6 עצמך? את רואה אתה כיצד

13 14 42 12 18 עצמך? את לראות רוצה היית כיצד

34 27 22 10 7 אותך? רואים הוריך כיצד

21 12 35 11 21 אותך? לראות רוצים היו הוריך כיצד

32 28 21 12 7 אותך? רואים הארץ ילידי כיצד

 (24%) לגמרי״ ״רוסי□ או (33%) מישראלים״ רוסי□ ״יותר עצמם רואים נוער בני של יותר גבוה אחוז
 הזהות בין פער קיים אולם (.9%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או (6%) לגמרי״ "ישראלים מאשר

 "ישראלי□ עצמם לראות רוצים היו נוער בני של יותר גדול אחוז המצויה. הזהות לבין הרצויה
 רוסי□ "יותר עצמם לראות הרוצים לעומת (,12%) מרוסים״ ישראלים ״יותר או (18%) לגמרי״

 עצמם לראות רוצים היו הנוער מבני 42% כי לציין יש (.13%) לגמרי״ ״רוסים או (14%) מישראלים״
הזהויות. שתי בין לאיזון שאיפה על המצביע דבר מידה", באותה וישראלי□ "רוסים

 לאומית זהות בעלי שיעור כי נמצא, מוצא רפובליקות לפי הנוער בני של הלאומית הזהות בבדיקת
 "ישראלי□ עצמם את רואים מהם 24% האסיאתיות: הרפובליקות יוצאי בקרב יותר גבוה ישראלית

 הרפובליקות מיוצאי 14%ו- הקווקז יוצאי מקרב 11% לעומת מרוסים", ישראלי□ "יותר או לגמרי״
 מאשר יותר כישראלי□ עצמם את לראות רוצי□ גם האסיאתיות הרפובליקות יוצאי האירופאיות.

בהתאמה(. ,28% לעומת 41%) וקווקז אירופה יוצאי

 חלה בבד בד כישראלים. עצמם את הנוער בני בראיית עלייה חלה הוותק ע□ כי עולה 36 מלוח
 שנתיים עד השוהים הנוער בני מבין כרוסים. עצמם הרואים הנוער בני באחוז משמעותית ירידה
 לעומת זאת לגמרי. כרוסים עצמם רואים 46%ו- לגמרי, כישראלי עצמו רואה אינו אחד אף בארץ

 4% ורק לגמרי כישראלים עצמם הרואים שנים, מחמש למעלה בארץ השוהים הנוער בני בקרב 9%

 ויותר, שני□ חמש של שהות לאחר גם כי לציין יש זאת, למרות לגמרי. כרוסים עצמם הרואים
 אפילו כמו-כן, לגמרי. כרוסים או מישראלים רוסים כיותר עצמם רואים הנוער מבני (32%) כשליש
 מאוזנת, ואולי כפולה, זהות בעלי עצמם רואים הנוער מבני 40% בארץ ויותר שנים חמש לאחר

 10% - לגמרי" כ״ישראליות עצמן את להגדיר יותר נוטות בנות מידה". באותה ורוסים ״ישראלים
גיל. לפי משמעותי הבדל אין הבנים. בקרב 4% לעומת
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ו

)באחוזים( ותק לפי הנוער, בני בקוב עצמית זהות תחושת :36 לוח

 שנים חמש
ויותר

 שלוש בין
שני□ לחמש

 שנתיים בין
לשלוש

 שנתיים עד
בארץ הממד

100 100 100 100 סתיכ

9 9 11 - לגמרי ישראלי
19 11 3 1 מרוסי ישראלי יותר
40 33 14 18 מידה באותה ורוסי ישראלי
28 35 34 35 מישראלי רוסי יותר

4 12 38 46 לגמרי רוסי

הנוער בני אמהות עסדזת

 יותר גבוה לגמרי" כ״רוסים או מישראלי□" רוסים כ״יותר ילדיהן את הרואות האמהות שיעור
 39%) מרוסים" ישראלים כ״יותר או לגמרי״ כ״ישראלים ילדיהן את הרואות האמהות משיעור
 לגמרי: שונה אותם לראות רוצות היו כיצד השאלה לגבי שתשובתן בעוד בהתאמה(, 22% לעומת

לגמרי". כ״רוסי או מישראלי" רוסי כ״יותר ילדן את לראות רוצות היו כי דיווחו מהאמהות 17% רק .

ג
 הוותק עם לגמרי" "ישראלי או כ״ישראלי" ילדן את הרואות האמהות בשיעור עלייה יש כצפוי,
 כ״יותר או לגמרי" כ״ישראלי ילדן את רואות משנתיים פחות בארץ השוהות מהאמהות 10% בארץ:

 רוב כצפוי, שנים. מחמש למעלה בארץ השוהות האמהות מקרב 34% לעומת מרוסי", ישראלי
כ״רוסיות או (34%) מישראליות״ רוסיות כ״יותר אותן רואי□ ילדיהן כי דיווחו (80%) האמהות *
(.46%) לגמרי״ !

)באחוזים( הישראלית בחברה כעולים אלה את אלה הנוער ובני האמהות תפיסת :37 לוח

הנוער בני כיצד רוצות היו כיצד האמהות כיצד
האמהות את רואים אותם לראות ילדיהן את רואות

100 100 100 סה״כ

2 29 8 לגמרי ישראלי
2 13 15 מרוסי ישראלי יותר

16 41 38 מידה באותה ורוסי ישראלי
34 9 24 מישראלי רוסי יותר
46 8 15 לגמרי רוסי

ישראל לגבי עמדות

 אשר ערכי□ של סולם המהווים פריטים סדרת על הנוער בני נשאלו לאומית, זהות תחושת בנושא
 14 כולל הסולם ישראל. מדינת של שונות לתכונות והמתייחס הורוביץ, תמר ד״ר על-ידי פותח

 לגישה קשורים פריטי□ שלושה ישראל; של היהודי לאופיה נוגעים פריטים שישה פריטים:
 בלתי חברתיים ליחסי□ אחד פריט גבוהה; חיים לרמת מתייחס אחד פריט ופלורליזם; לדמוקרטיה

ג
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 בבניין לאתגר מתייחס אחד פריט עלייה; קולטת כמדינה למדינה מתייחס אחד פריט פורמליים;
 כל לדרג התבקשו הנוער בני בחופשיות. חיים ילדים בה לחברה מתייחס אחד פריט חדשה; חברה
(.38 לוח )ראה ביותר״ ״חשוב ועד חשוב״ לא מ״כלל פריט

)באחוזים( ישראל את המאפיינות לתכונות הנוער בני שמייחסים החשיבות מידת :38 לוח

 חשוב
מאוד חשוב

 לא
חשוב

לא בכלל
חשוב

18 47 26 9 יהודית סביבה
14 36 36 14 מצוות לקיים ניתן בה מדינה
29 45 20 6 חופשית דמוקרטית מדינה
33 48 17 2 ליהודים מולדת שהיא ארץ
34 48 13 5 ליהודים משמעותי היסטורי עבר בעלת מדינה
12 43 36 9 פורמליים בלתי חברתיים יחסים בעלת חברה
42 45 9 4 ליהודים אישי ביטחון שנותנת מדינה
40 51 6 3 עולים קולטת מדינה
29 55 12 4 חדשה חברה בניין של אתגר בה שיש מדינה
29 52 13 6 גבוהה חיים רמת המאפשרת מדינה
20 38 30 12 וערבים( )יהודים שונים לאומים חיים בה מדינה
21 40 31 8 יחד שונות.חיות עדות שבה מדינה
36 50 10 4 בחופשיות חיים ילדים בה חברה
27 42 21 10 יהודי בצבא לשרת אפשרות קיימת בה מדינה

 בכל ויהודית. ישראלית זהות של יחסית גבוהה רמה התפתחות של התחושה את מחזקות התשובות
 כ״חשוב או כ״חשוב" 60% לפחות לנושא התייחסו המדינה של היהודי לאופי הקשורים הפרטים
 ארבעים מצוות". לקיים ניתן בה "מדינה - מובהק באופן דתי יותר שהוא היבט לגבי מלבד מאוד׳/
 - 45%ו- מאוד" כ״חשוב ליהודים, ביטחון שנותנת מדינה כגון פריט, העריכו אחוזים ושניים

כ״חשוב".

 "מדינה גם כמו מאוד, חשוב ערך או כתכונה הוא אף נתפס עולים" קולטת "מדינה הפריט
 או עדתי רקע על לפלורליזם הקשורים הפריטים היו חשובים פחות גבוהה". חיים רמת המאפשרת

 בניין של אתגר בה שיש מדינה של לנושא חשיבות גם ייחסו גבוה אחוז )יהודיס/ערבים(. לאום
חדשה. חברה

 הועבר בכרמיאל המחקר במסגרת ורמלה. נתניה ברחובות, לממצאים מאוד דומים הממצאים
 של שהתשובות ונמצא שרואיינו, העולים של בכיתות הלומדים הוותיקים לתלמידים דומה שאלון

 ייחסו העולים אולם, הוותיקים. של לאלו דומות מאוד המדינה של היהודי לאופי הקשורות העולים
 עלייה. קולטת למדינה חשיבות יותר ייחסו - וכצפוי והפלורליזם, הדמוקרטייה לנושא חשיבות פחות

הוותיקים. מאשר חדשה חברה בניין של לאתגר חשיבות יותר ייחסו גם הם
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באופקים עולים נוער בני קליטת של נוספים היבטים .7
בנתניה: העולים הנוער בני קליטת של נוספים היבטים מספר נכללו במחקר

בשכר הנוער בני עבודת (1)
זה בתחום מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות (2)
פנאי פעילויות (3)
ואלימות אלכוהול צריכת בסמים, שימוש (4)
ספציפיים. ממדים ולפי כללי באופן קליטתם תהליך את ואמהותיהם הנוער בני הערכת (5)

בשכר הנוער בני עבודת 7.1
 32% מהם (,52%) כלשהי בעבודה בשכר עבדו ארצה עלייתם מאז כי דיווחו הנוער בני מחצית
87לומדים. ואינם עובדים רק והשאר הלימודים, שנת במהלך גם 11 % בחופשות, רק עובדים

שמרטף. כגון מזדמנת, עבודה והן קבועה לעבודה הן הכוונה 87

אחד. משימוש יותר לציין אפשרות ניתנה שלנער □משו 100%מ- ביותר מסתכמים הנתונים 88

 9%ו- 22%) מהבנות יותר עובדים הבנים עובדים. הם כי דיווחו הנוער בני מכלל 16% הריאיון, בעת
 עולה העובדים אחוז אולם בארץ, ותק לפי העובדים אחוז בין משמעותיים הבדלים אין בהתאמה(.

 בקרב יותר גבוה העובדים שיעור כצפוי, .18 בני בקרב 22% עד 14 בני בקרב 6%מ- הגיל: עם
 גבוה 15-17 גילאי באופקים העובדים הנוער בני שיעור הלומדים. בקרב 12% לעומת 44% - הנושרים
 10% מול 17% על ועומד בארץ היהודים הנוער בני אוכלוסיית כלל בקרב המקביל מהשיעור
 וברחובות, בנתניה מאשר יותר נמוך באופקים העובדים הנוער בני אחוז (.1995 )הלמ״ס בהתאמה

 לעיר מחוץ בבתי-ספר לומדים באופקים הנוער מבני גבוה שיעור כי לעובדה בוודאי הקשור דבר
 מממצאי ביותר. מצומצמת לעבוד האפשרות כך ובשל בפנימייה, מתגוררים אף מהם ניכר וחלק

 שאינם נוער מבני יותר בלימודים מתקשים עובדים נוער בני כי עולה (,18 )לוח הרב-משתני המודל
 הגורמים אחד את מהווה הנער תעסוקת נושא כי דיווחו (1995) ועמיתיה הורוביץ תמר גם עובדים.

בנשירה. ואף בלימודים בקשיים המרכזיים

 במשלחי- מועסקים מהנערים 74% - מקצועית בלתי עבודה כצפוי, הם, יותר הנפוצים העבודה סוגי
ואריזה(. ניקיון בנייה, עובדי )סבלים, אלה יד

 שילדן מכך שביעות-רצון הביעו הריאיון בזמן בשכר העובדים הנוער בני של (81%) האמהות רוב
 בני של מאמהות (58%) ממחצית למעלה זמן, באותו ״מרוצות״. 51%ר- מאוד״ ״מרוצות 30% - עובד
יעבוד. שילדן מעוניינות עובדים שאינם נוער

 "קניית הוא בכסף עושים שהם העיקרי השימוש כי דיווחו (60%) העובדים הנוער מבני כשני-שלישים
 חוסכים 14% להורים, כסף נותנים 31% לבילוי, זה בכסף משתמשים 45% אישיים״, ודברים בגדים
88לבית-הספר. ציוד קונים 5%ו- כסף,
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 90%) אחרים אישיים ולדברים לבגדים כסף מוציאות הבנים, לעומת מהבנות, יותר גבוה שיעור

 להורים כסף נותנים הבנות לעומת מהבנים יותר גבוה ששיעור בזמן בו בהתאמה(, 50% לעומת
בהתאמה(. 20% לעומת 34%)

 הכסף את נותנים מהנושרים 50% ללומדים: בהשוואה הנושרים בקרב גם נמצאה זו מגמה
 לעומת שהרוויח הכסף את חוסך אינו מהנושרים אחד אף הלומדים. בקרב 19% לעומת להוריהם

 בהקשר עמדנו עליהם הנושרים, הורי של כלכליים לקשיים ביטוי יש אלה בנתונים מהלומדים. 23%
הנושרים. פרופיל ניתוח של

מידע וצורכי בעיר סיוע מקורות עם היכרות 7.2
 בני הורי לרוב המוכרים הקהילתיים השירותים הם התעסוקה ולשכת המתנ״ס כי עולה 39 מלוח
 ומחלקת הקליטה מחלקת אלה. בשירותים משתמשים אף ההורים למחצית וקרוב (,80%)כ- הנוער

 שיעורי אולם בהתאמה, 63%ו- 66% באופקים, הנערים מהורי ניכר לחלק מוכרים בעירייה החינוך
 המחלקה כגון העירייה, על-ידי הניתנים אחרים שירותים בהרבה. נמוכים אלו בשירותים השימוש
 למרבית מוכרים אינם יותר, ספציפיים שירותים המעניקים נוער לקידום והיחידה רווחה לשירותי
 שאינם כמעט הפסיכולוגי והשירות העירונית הנוער מועצת כגון ספציפיים, שירותים ההורים.
 העולים אלו שירותים על-ידי המסופק ספציפי צורך מתעורר כאשר שרק ייתכן בעיר. מוכרים

 על יודעים אינם אף - אלו לשירותים זקוקים שאינם - העולים שרוב בזמן בו עליהם, מידע מחפשים
 מרכז כגון ולפנאי, לרווחה הנוגעים השירותים את מכירים הנוער בני מהורי כמחצית קיומם.

בהם. משתמשים וכרבע והספרייה, שכונתיות מועדוניות למוזיקה,

)באחוזים( העירונ״ם הסיוע בשירות׳ ושיסוש היכרות :39 לוח

שיעור נוער בני שיעור אמהות
השימוש על היודעים השימוש על היודעות

**בשירות השירות קיום *בשירות זה שירות קיום השירות

43 87 42 80 מתנ״ס
8 35 36 66 בעירייה הקליטה מחלקת
2 11 18 37 רווחה לשירותי מחלקה
2 10 1 7 עירונית נוער מועצת

26 47 18 34 נוער לקידום יחידה
19 32 45 63 בעירייה חינוך מחלקת
22 61 58 79 תעסוקה לשכת
32 59 27 52 ספרייה
16 55 24 57 למוזיקה מרכז
4 8 2 17 הפסיכולוגי השירות

35 61 21 47 שכונתיות מועדוניות
- - 11 43 50+ מועדון

 כלל מקרב זה בשירות משתמש משפחתן מבני מישהו כי שדיווחו האמהות לשיעור מתייחסים הנתונים *
האמהות.

הנוער בני כלל מקרב **
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מידע צורכי

שונים. בתחומים נוסף למידע זקוקים הם האם נשאלו ואמהותיהם הנוער בני

)באחוזים( טעו ובני אמהות בקרב מידע צורכי :40 לוח

נוער בני אמהות הנושא

66 81 בעתיד או עכשיו הנער של ללימודים הקשורים נושאים
62 72 הצבאי השירות על פרטים
74 73 עבודה למצוא נוער בני של אפשרויות
58 77 הפנאי בשעות נוער בני של לפעילות אפשרויות
35 נשאלו לא אישיים בעניינים ייעוץ לקבל אפשרויות
23 נשאלו לא מיני לחינוך הקשורים נושאים
נשאלו לא 45 ילדים משפחה/חינוך בענייני ייעוץ לקבל אפשרות

 בנושאים נוסף מידע לקבל רוצים רבים נוער ובני אמהות כי כך על מצביעים 40 בלוח הנתונים
 בקרב שונים במידע צורך יש בהם הנושאים האמהות. בקרב יותר קיים הצורך כי אם שונים,

 להמשך הקשור בכל בעיקר נוסף, מידע לקבל רצון יש האמהות בקרב הנוער. ובני האמהות
 למידע זקוקים זאת, לעומת הנוער, בני הפנאי. בשעות נוער בני של לפעילות ואפשרויות לימודים

 אמהות יותר לימודים. להמשך הקשורים נושאים ולגבי תעסוקה, של לאפשרויות בנוגע בעיקר נוסף
 נובע שהדבר ייתכן בהתאמה. 62% לעומת 72% הנוער: בני מאשר הצבאי השירות על למידע זקוקות

 נוער בני עם שלהם החברתיים הקשרים באמצעות להם הדרוש המידע את שואבים הנוער שבני מכך
שאלותיהם. את להפנות יכולים הם אליו כלשהו גורם אין ולהורים חינוך, מוסדות או ותיקים

הפנאי בשעות פעילויות 7.3
 פעילות כי עולה 41 מלוח עוסקים. הם בהן הפנאי פעילויות סוגי לגבי נשאלו העולים הנוער בני

 שיעור ספרים. וקריאת מוזיקה, שמיעת בטלוויזיה, בצפייה - בבית בילוי היא הנפוצה הפנאי
יחסית. מצומצם ובחוגים נוער בתנועות ההשתתפות

(*□)באחוזי נבחרות פנאי בפעילויות השתתפות :41 לוח

המשתתפים % הפנאי פעילות סוג

כללית פנאי פעילות
95 טלוויזיה/מוזיקה/ספרים - בבית בילוי
91 המשפחה בני עם בילוי
78 חברים עם בילוי

מאורגנת פנאי פעילות
34 עולים מועדון
15 שונים בחוגים השתתפות
9 נוער תנועות

לא. או בו משתתפים □ה האם פנאי פעילות של סוג כל לגבי לציין התבקשו הנוער בני *
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 עשו לא אך כלשהי פנאי בפעילות להשתתף מעוניינים היו כי דיווחו הנוער מבני (40%) ניכר חלק
 (,31 )%כזו פעילות מתקיימת היכן יודעים הם אין הן: העיקריות הסיבות כאשר שונות, מסיבות זאת
 19% (,16%) להשתתף להם מאפשר לא המחיר (,19%) לעבוד או ללמוד זמן/צריכים אין הנוער לבני

 המשתתפים שיעור יורד בגיל העלייה עם כצפוי, כזו. פעילות אין שבאופקים מדווחים הנוער מבני
 בני בקרב 37% לעומת בחוגים משתתפים הם כי דיווחו 14 בגיל הנוער מבני 41% שונים, בחוגים

 יותר מעט בחוגים משתתפים בנים .18 בגיל - 7%ו- 17 בגיל - 14% ,16 בגיל - 28% ,15 בגיל נוער
 בני של האפשרות על מקשים כלכליים קשיים כי להניח ניתן בהתאמה(. 23% לעומת 32%) מבנות
 דיווחו אמהותיהם אשר נוער בני בקרב בחוגים המשתתפים שיעור ואכן, בחוגים, להשתתף הנוער

 בקרב בחוגים המשתתפים משיעור נמוך הבסיסיים הצרכים כל לכיסוי מספיקות אינן ההכנסות כי
 בהתאמה(. 38% לעומת 20%) הצרכים לרוב מספיקות ההכנסות כי דיווחו שאמהותיהם נוער בני

בארץ. הוותק עם עולה בחוגים המשתתפים הנוער בני שיעור

שונות פנאי בפעילויות □השתתפות לפי ולומדים נושרים

 47%כ- עולים.־ במועדון לביקור ביחס רק הפנאי שעות בילוי בדפוסי מהלומדים נבדלים הנושרים
הלומדים. מקרב 30% לעומת עולים במועדון מבקרים הנושרים הנוער מבני

ואלימות אלכוהול סמים, 7.4
 עצמי, למילוי שאלונים באמצעות התקבל חריפים משקאות ושתיית סמים צריכת בנושא המידע

 מבני נאסף המידע בנוסף, זה. רגיש בנושא ולהוריהם נוער לבני מלאה אנונימיות להבטיח על-מנת
 אלכוהול שתיית תדירות על הנוער בני נשאלו הישירה בצורה ועקיפה. ישירה - צורות בשתי הנוער

ואלכוהול. סמים הצורכים מכרים על לדווח התבקשו העקיפה ובצורה בסמים, והשימוש

)באחוזים( באופקים העולים הנוער בני בקרב □סמי לנסות רצון :42 לוח

המשיבים % סמים? לנסות מעוניין אתה האם

95 כלל מעוניין לא
4 עוד מעוניין לא אך ניסיתי
1 ניסיתי טרם אך מעוניין
- פעם מדי משתמש

 הנוער מבני כשליש אולם, סמים. לנסות כלל מעוניינים אינם (95%)כ- הנוער בני של המכריע רובם
 מכירים 16%ו- סמים, שניסו שניים או חבר מכירים 18% סמים; הצורכים נוער בני מכירים (34%)

 השימוש היקף על כלשהי בדרך מצביעים אינם "היכרות" שנתוני לזכור כמובן, יש, יותר. או שלושה
 מספרם. על מכך להסיק ואין המשתמשים, אותם את מכירים רבים נוער שבני שייתכן היות בסמים,

 בארץ תיכוניים בתי-ספר תלמידי בקרב אפידמיולוגי מחקר שמממצאי לציין יש השוואה, לצורך
 פסיכו-אקטיביים בחומרים אחרונה בשנה השתמשו אשר 18-12 גילאי התלמידים שיעור כי עולה,

 הלומדים תלמידים בקרב 1994 בשנת שנערך ממחקר (.1995 ועמיתיו )רהב 9% על עומד חוקיים לא
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 בשנה השתמשו 17-14 בגילאי מהתלמידים 5%כ- כי עולה בישראל, הממלכתית החינוך במערכת
 לשיעור דומה זה שיעור (.1998 ועמיתיו, )הראל בכדורים או כלשהם, חוקיים בלתי בסמים האחרונה
.4% על עומד אשר באופקים העולים הנוער בני בקרב המקביל

 (,6% לעומת 3%) הבנים מאחוז יותר קטן בסמים בשימוש שהתנסו שדיווחו הבנות שאחוז לציין יש
 39% על עומד בסמים המשתמש אחד מכר או חבר לפחות להן יש כי שדיווחו הבנות אחוז אולם

 בשימוש התנסות על בדיווח השונים הגילים בין ניכרים הבדלים אין הבנים. בקרב 31% לעומת
 גבוה בסמים שהשתמש אחד מכר או חבר לפחות מכירים שהם המדווחים אחוז אולם בסמים,
 באיסוף ניכר קושי כמובן, יש, (.14 בני בקרב 23% )לעומת 45% על ועומד 18 בני בקרב במיוחד

 לא בפעילות - אנונימי בשאלון אם גם - ״להודות״ מתבקש שהנער העובדה עקב זה מסוג מידע
רב. הוא עצמו, הנער לגבי לפחות לתת-דיווח, הסיכוי זאת, לאור חוקית. בלתי ואף נורמטיבית,

 ל לקרוב בירה. כולל חריפים משקאות פעם מדי שותים (24%) הנוער מבני רבע כי עולה 43 מלוח
 ששותים שניים או אחד חבר מכירים 23%כ- חריפים. משקאות השותים חברים יש הנוער מבני 37%

 עם עולה שותים שהם שדיווחו הנוער בני אחוז יותר. או שלושה מכירים 14%וכ- חריפים, משקאות
 - ששותים מכרים על המדווחים אחוז גם כך .18 בני בקרב 28%ל- ועד 14 בני בקרב 13%מ- הגיל

זה. בנושא לבנות בנים בין משמעותיים הבדלים אין .18 בני בקרב 42% ועד 14 בני בקרב 29%מ-

)באחוזים( באופקים העולים הנוער בני בקוב חריפים סשקאות שתיית :43 לוח

המשיבים % חריפים? משקאות שותה אתה האם

0 קבוע באופן שותה
24 פעם מדי שותה

2 עוד שותה לא אך שתיתי בעבר
1 ניסיתי טרם אך לשתות מעוניין

73 בכלל שותה לא

 שיעור עומד 18-12 בגיל תלמידים מדגם בקרב כי עולה, לעיל שצוין האפידמיולוגי המחקר מממצאי
 (.1995 ועמיתיו )רהב 60% על המחקר( עריכת )לפני האחרונה בשנה חריפים במשקאות השימוש

 הבוגרת היהודית האוכלוסייה בקרב גם באופקים. במחקר שנמצא מהשיעור גבוה זה שיעור
 בקרב מאשר הוותיקה האוכלוסייה בקרב יותר גבוה חריפים משקאות שתיית שיעור נמצא בישראל

(.1994 ואוטנשטיין )רוזן לשעבר מברית-המועצות העולים אוכלוסיית

 לשתיית בנוגע ביניהם דעות חילוקי מתגלעים שבה התדירות על נשאלו והוריהם הנוער בני
סמים. ועישון סיגריות, עישון אלכוהול,

 סמים לעישון בנוגע הנוער לבני ההורים בין דעות חילוקי כמעט אין כי עולה האמהות מדיווחי
 סיגריות לעישון בנוגע להוריהם הנוער בני בין דעות חילוקי ישנם בהם המקרים אלכוהול. ושתיית

 פעם אף אין כי דיווחו הנוער מבני 98% מעט: שונה התמונה הנוער בני דיווחי לפי (.8%) רבים אינם
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 בנוגע 82%ר- אלכוהול, לשתיית בנוגע 88% סמים, לעישון בנוגע הוריהם לבין בינם דעות חילוקי
סיגריות. לעישון

אלימות

 פעם לפחות בבית-הספר האלימות בתופעות נתקלים שהם דיווחו הנוער מבני (56%) ממחצית יותר
 לא בחודש". פעם "בערך - 23%ו- בשבוע״ פעם ״בערך -14% יום״, כל ״כמעט - 19% מהם בחודש,
זה. בנושא לבנות הבנים בין משמעותיים הבדלים נמצאו

 יותר (.55%) ומכות (86%) קללות הם הנוער בני נתקלים שבהם יותר הנפוצים האלימות סוגי
 הם האחרונים החודשים שבמשך הודיעו מהבנות( 30%ו- מהבנים 44%) הנוער מבני (38%) משליש
 18%ו- מהבנים 24%) הנוער מבני 21% כן, כמו מישהו. על במכות איימו או קללו העליבו, עצמם

וכו׳(. דחפו )הרביצו, במישהו פיסית שפגעו דיווחו מהבנות(

כללי העלייה: בטרם הציפיות לעומת באר׳ן החיים 7.5
 העלייה. לפני ציפיותיהם את תואמים כללי באופן בארץ החיים בה המידה על נשאלו הנוער בני

 החיי□ (,27%) רבע עוד לדעת בארץ. החיים על ציפיות כל היו לא הנוער בני מבין (23%) לכרבע
 הנוער מבני 29% שציפו, ממה טובים פחות בארץ החיים ,21% ולדעת משציפו, יותר טובים בארץ
העלייה. לפני שציפו כמו הם בארץ שהחיים דיווחו

 באופן טובים פחות בארץ החיים כי שדיווחו הנוער בני בשיעור ירידה נמצאה בוותק העלייה עם
 בארץ השוהים נוער בני בקרב 14%ל- בארץ שנתיים עד השוהים נוער בני בקרב 27%מ- כללי:

 לפני ציפיות להם היו שלא שדיווחו הנוער בני אחוז עולה בוותק העלייה עם שנים. מחמש למעלה
העלייה.

ותק לפי העלייה לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, הח״ם לגבי הנוער בני עמדות :44 לוח

שנים חמש עד שלוש עד שנתיים עד
ומעלה שנים ארבע שנים שלוש שנתיים סה״כ בארץ העמדה/ותק

64 78 36 77 255 מוחלטים במספרים סה״ב

33 28 22 23 27 שציפה ממה טובים יותר
22 31 20 38 29 העלייה לפני שציפה כמו
14 18 25 27 21 משציפה טובים פחות
31 23 33 12 23 כאלו ציפיות היו לא

 22%מ- הגיל ע□ עולה העלייה לפני ציפו מאשר יותר טובים בארץ החיים כי שדיווחו הנוער בני אחוז

.18 בני בקרב 17% עד שוב יורד אחר-כך אבל ,16 בני בקרב (41%) לשיא ומגיע 14 בני בקרב
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)באחוזים( גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בארץ, חרז״ם לגבי הנוער בני עמדות :45 לוח

18 17 16 15 14 סה״ב הנער העמדה/גיל
47 69 46 61 32 255 מוחלטים במספרים סהיב
17 25 41 30 22 27 העלייה לפני משציפה טובים יותר
23 33 26 34 22 29 העלייה לפני שציפה כמו
19 25 15 20 25 21 העלייה לפני משציפה טובים פחות
41 17 18 16 31 23 בנושא ציפיות היו לא

1

המשפחה בתוך ויחסים חברה לימודים, העלייה: בטרם הציפיות לעומת בארץ החיים 7.6 ,
 העלייה בטרם ציפיותיה□ את תואמים בארץ החיים בה המידה את להעריך גם נתבקשו הנוער בני

 עם הנער של והיחסים הנער, של החברתי המצב בלימודים, הנער מצב ספציפיים: תחומים בשלושה
משפחתו. בני

 יותר גבוה אחוז הציפיות, על עולה שהוא בלימודי□ המצב לגבי דיווחו הנוער מבני (24%) רבע
 18%ל- ציפיותיהם. את תואם שהמצב דיווחו 24%ו- שציפו, מכפי טוב פחות שהמצב דיווחו (34%)

 מהמצב ה״מאוכזבים" שיעור יורד בוותק העלייה עם זה. בנושא ציפיות כלל היו לא הנוער מבני
 טוב, פחות בלימודים מצבם כי דיווחו אשר שנתיים, עד בארץ השוהים בקרב 44%מ- בלימודים

 הם 14ה- שבני נמצא גיל, לפי הנושא כשנבדק ויותר. שני□ חמש השוהים בקרב 17%ל-
 שציפו ממה טוב פחות בלימודי□ שמצבם דיווחו מה□ (47%) ניכר חלק ביותר. ה״מאוכזבים״

הלימודי. בתחום הציפיות מימוש בנושא לבנות בני□ בין בולטים הבדלי□ אין .18 מבני 21% לעומת

)באחוזים( גיל לפי העלייה, לפני ציפיותיהם לעומת בלימודים, המצב ■לגב תנועו בני עמדות :46 לוח

18 17 16 15 14 סה״כ הנער העמדה/גיל
48 69 46 61 32 256 מוחלטים במספרים סה״כ
25 30 33 13 19 24 העלייה לפני משציפה טובים יותר
29 28 29 24 15 24 העלייה לפני שציפה כמו
21 29 35 43 47 34 משציפה טוב פחות
25 13 13 20 19 18 בנושא ציפיות היו לא

אותו העריכו 26% שציפו", ״כמו הוא ילדיהן של הלימודי שמצבם ציינו (32%) מהאמהות כשליש 3
כל היו לא מהאמהות 12%ל- העלייה. לפני ציפיותיהן לעומת טוב" כ״פחות 30%ו- טוב" כ״יותר 4
בנושא. ציפיות *

 ביחס יותר חיובית בצורה מוערכת בארץ המציאות לבין העלייה בטרם הציפיות בין ההתאמה
שציפו, מכפי טובה פחות שהמציאות דיווחו מהאמהות (24%) כרבע הנער. של החברתי למצבו "
מכפי יותר טוב החברתי שמצבם דיווחו (24%) כרבע הציפיות, את תואמת שהיא דיווחו 40%כ- 1
בנושא. ציפיות כל היו לא 12%ול- שציפו, י

ג
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35% טוב״, כ"יותר אותו העריכו 36% החברתי: מצבם לגבי אופטימיים יותר היו עצמם הנוער בני
זה. בנושא ציפיות היו לא מהנערים 15%ל- שציפו. ממה טוב פחות -14% ורק שציפו, כמו -

 ביותר נמוך עלייה, בטרם הציפיות לעומת טוב כיותר החברתי מצבם את שהעריכו הנוער בני שיעור
 טוב פחות שלהם המצב כי דיווחו בארץ יחסית חדשים נוער בני כמו-כן, (.25%) 14ה- בני בקרב
 עד בארץ השוהים נוער בני בקרב 23%מ- ירד )השיעור ותיקים נוער לבני בהשוואה שציפו, מכפי

שנים(. מחמש למעלה בארץ השוהים נוער בני בקרב 5%ל- שנתיים

 הנער גיל לפי העלייה, לפני זה בנושא ציפיותיהם לעומת החברתית, □קליטת את הנוער בני הערכת :47 לוח
)באחוזים(

18 17 16 15 14 סה״כ הנער העמדה/גיל

48 69 46 61 32 256 מוחלטים □במספרי סה״כ

42 36 43 33 25 36 העלייה לפני משציפה טוב יותר
25 31 37 43 44 35 העלייה לפני שציפה כמו

8 20 11 13 16 14 משציפה טוב פחות
25 13 9 11 15 15 בנושא ציפיות היו לא

 בארץ ותק לפי העלייה, לפני זה בנושא ציפיותיהם לעומת החברתית, קליטתם את הנוער בני הערכת :48 לוח
)באחוזים(

חמש שלוש בין שנתיים בין
שנים שנים לשלוש עד

ומעלה לחמש שנים שנתיים סה״כ בארץ העמדה/ותק

65 78 36 77 256 מוחלטים במספרים סה־כ

42 44 33 26 36 העלייה לפני משציפו יותר טוב
32 31 36 42 35 העלייה לפני שציפו כמו

5 10 20 23 14 משציפו טוב פחות
21 15 11 9 15 בנושא ציפיות היו לא

הקליטה תהליך של כללית הערכה 7.7
 אמהותיהם. של מזו ניכרת בצורה גבוהה הנוער בני של שביעות-הרצון מידת כי בבירור לראות ניתן

 "די 65%ו- מאוד" "מרוצים 13%) בישראל מהקליטה שבעי-רצון הנוער מבני אחוזים ושמונה שבעים
 "מרוצות שהן 5 ו-% הקליטה מתהליך מרוצות״ ״די שהן האמהות מבין 52% לעומת מרוצים״(,

 דומה תמונה מתקבלת לישראל", לעלות ההחלטה על חוזר היית "האם השאלה על מאוד".
(.49 )לוח זה בנושא בולטים הבדלים ואין והוריהם, הנוער בני מתשובות
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)באחוזים( לישראל לעלות ההחלטה כלפי ועמדותיהם מהקליטה, הנוער ובני האמהות שביעות-רצון :49 לוח

נוער בני אמהות

שביעות-רצון

13 5 מאוד מרוצה
65 52 מרוצה די
20 35 מרוצה כל-כך לא

2 8 כלל מרוצה לא

לישראל? לעלות ההחלטה על חוזר היית האם

37 30 שכן בטוח/ה אני
45 50 שכן חושב/ת אני
12 13 שלא חושב/ת אני

6 ר שלא בטוח/ה אני

 הנוער. בני בקרב בארץ הוותק ע□ בישראל מהקליטה שביעות-הרצון בשיעורי ברורה עלייה נמצאה
בארץ. ותק לפי מהקליטה שביעות-רצון לגבי מגמה שום נמצאה לא האמהות בקרב זאת, לעומת

)באחוזים( בארץ ותק לפי מהקליטה, הנוער בני שביעות־רצון :50 לוח

 שנים חמש
ומעלה

 שלוש בין
לחמש שנים

 שנתיים בין
שנים לשלוש

 עד
שנתיים סה״כ

65 78 36 77 256 מוחלטים במספחם סוזיכ

21 14 ־ 6 11 13 מאוד מרוצה

68 67 64 61 65 מרוצה

11 18 25 27 20 מרוצה כל-כך לא

0 1 5 1 2 מרוצה לא כלל

 לעומת הבנים בקרב יותר מעט גבוה ארצה לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא הנוער בני אחוז
 שלא הנער. גיל לבין ארצה לעלות החלטה על החזרה בין קשר אין בהתאמה. 15%ו- 21% י הבנות
 עם שינוי ללא כמעט נשאר ארצה לעלות ההחלטה על חוזרים היו שלא הנוער בני אחוז כצפוי,
 הזו התמונה .12% עד יורד הוא שנים מחמש יותר שנמצאים הנוער בני בקרב ורק (,20%) הוותק

הקליטה. משרד של המעקב למחקר מנוגדת וכמו-כן ברחובות, שנתגלתה לתמונה מנוגדת

 הקליטה במסלול הנקלטים העמים חבר עולי אחר הקליטה משרד של המעקב מחקר ממצאי
 קליטה של שונים בהיבטים משמעותי שיפור על מצביעים שונים, במועדים עולים רואיינו בו הישירה

 אחוז לאחריה. שנים חמש שנערך הריאיון לבין העלייה אחרי שנים 3.5 שנערך הריאיון בין
 המרואיינים ואחוז ,81%ל- 65%מ- עלה כבביתם בישראל מרגישים שהינם דיווחו אשר המרואיינים

 78%מ- עלה בחיוב, מחליטים היו ארצה לעלות אם היום להחליט צריכים היו שאילו ציינו אשר
(.1996 ורוזנבאום־תמרי )דמיאן 87%ל-
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 ציינו האמהות היום. מתמודדים שאיתן עיקריות בעיות 3 על נשאלו הנוער בני וגם האמהות גם
 (.31%) התעסוקה ובעיית (35%) ותרבות חברה חיי (,41%) המשפחה של הכלכלי המצב את בעיקר

(.26%) חברתי ומצב (31%) דיור (,50%) לימודים (,65%) עבודה מציאת בעיית בעיקר ציינו הנוער בני

סיכום .8
 של קליטתם וטיב צורכיהם על יותר רחב במחקר נדבך מהווה באופקים העולים הנוער בני מיפקד

 ובחברה גילם, בני בחברת בבית-הספר, משפחתם, בתוך שונים: חיים בתחומי עולי□ נוער בני
בכללותה. הישראלית

 בחמישה התבצע וג׳וינט-ישראל, הקליטה משרד עם בשיתוף ברוקדייל מכון על-ידי שנערך המחקר
 כפי המחקר ממצאי את מציג הנוכחי הדוח ואופקים. רמלה נתניה, רחובות, כרמיאל, - יישובים

.1996 יולי-אוגוסט בחודשי□ באופקים שהתקבלו

 עולים גרים בהן דירות 1,498 אותרו באופקים הדיור יחידות 5,789 כל בין לדלת מדלת בסריקה
 עריכת למועד ועד 1989מ- ארצה שעלו 18-14 גילאי נוער בני 308 כולל לשעבר, מברית-המועצות

 הראיונות אמהות. 277 ועם נוער בני 256 ע□ עומק ראיונות נערכו המחקר של השני בשלב המחקר.
 החברה חיי בלימודים, השתלבותו משפחתו, בני עם יחסיו - הנער חיי של שונים בהיבטים התמקדו

 נתונים מספר יוצגו בהמשך אמו. ושל הנער של ראות□ מנקודת - ועוד שלו, הזהות תחושת שלו,
אלו. מראיונות שהתקבלו נבחרים

ומשפחותיהם הנוער בני על רקע נתוני 8.1
 שנתיים בין בארץ נמצאים 14% משנתיים; פחות בארץ נמצאים הנוער מבני 30% - בארץ ותק ■

ומעלה. שנים חמש בארץ נמצאים 25% שנים; לחמש שלוש בין בארץ נמצאים 31% לשלוש;

 לאבות גם כך על-תיכונית, השכלה יש מהאמהות (63%) לשני-שלישי□ - הורי□ השכלת רמת ■
 כמעט אינסטיטוט. או אוניברסיטה בוגרי אבות( 28%ו- אמהות 26%) מההורים כרבע (.63%)

מהאמהות. 37%ו- מהאבות 35% תיכון: בבית-ספר לימודיהם השלימו ההורים יתר כל

 - 28% קווקז(, כולל )לא מרוסיה הנוער בני ממשפחות 25% של מוצאן - מוצא רפובליקת ■
מקווקז. 25%ו- מאסיה; - 22% ומולדביה, בילורוסיה מאוקראינה,

חד-הוריות. הן מהמשפחות (29%) מאוד גבוה אחוז ■

 הצרכים כל או רוב לכיסוי מספקות משפחותיהן שהכנסות דיווחו מהאמהות 40%ש- אף ■
 לא "כלל 36%ו- מרוצות" כל-כך "לא 50%) חייהן מרמת מרוצות אינן רובן הבסיסיים,
מרוצות"(.
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המשפחה בודון □,יחס

הוריהם. ע□ זמן מדי פחות מבלי□ הם כי דיווחו הנוער מבני אחוזים שישה-עשר ■

 תכופים, סכסוכים על דיווחו ומהאמהות הנוער מבני מרבע פחות שנבדקו, הנושאים ברוב ■
וניקיון. סדר על שמירה הוא סכסוכים יש עליו ביותר הנפוץ הנושא כאשר

1

 העלייה, בטרם שציפו מכפי יותר טובי□ שיחסיהם העריכו הנוער מבני 17%ו- מהאמהות 8% רק ■
שציפו. מכפי יותר גרועים אלה שיחסים העריכו בהתאמה, 10%ו- 5%ר-

□בלימודי השתלבות
 יש זה שלתהליך עולה ומהממצאים ורב-ממדי מורכב תהליך מהווה בלימודים ההשתלבות תהליך

כאחד. ובעייתיים חיוביים היבטים

 77% - כלשהי לימודים במסגרת לומדים באופקים העולים הנוער מבני 88% הלומדים: אחוז ■
 אינם 12% העבודה; משרד שבפיקוח בבתי-ספר 11%ו- החינוך משרד שבפיקוח בבתי-ספר

כלל. לומדי□

בעיר. בבתי-ספר לומדי□ מהתלמידים (52%) כמחצית רק ■

בגרות. תעודת לקראת במסלול לומדים י׳-י״ב כיתות תלמידי מבין אחוזים ואחד שמונים ■

 לימודים סיימו שלא 17-14 הגילים בטווח נוער כבני הוגדרו ה״נושרים" - □מלימודי נשירה ■
 נוער בני או כלשהי, במסגרת לומדים ואינם בארץ( או לשעבר )בברית-המועצות תיכוניים
החינוך. משרד בפיקוח שאינה במסגרת הלומדים

הכללית. היהודית האוכלוסייה בקרב 4.1 % לעומת ,17-14 □בגילי 23% על עומד הנשירה שיעור -

 מבתי-ספר מלימודים נשרו 17ה- מבני 44% - 17 בני בקרב במיוחד □גבוהי הנשירה שיעור׳ -
 אינם 22%ו- בפיקוח, שאינם בבתי-ספר לומדים 22% ומתוכם החינוך, משרד בפיקוח
 לאחוזים יחסית מאוד גבוה כלל לומדים שאינם נוער בני של האחוז כלל. לומדים

שנחקרו. האחרים ביישובים המקבילים

מהבנות. 34% לעומת נשרו 17 בגיל מהבנים 50% - הבנים בקרב במיוחד בולטת הנשירה -

מסוימת. ותק בקבוצת מרוכזת ואינה ט׳ כיתה סיום לאחר במיוחד מתרחשת הנשירה -
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 הנוער בני קבוצות ששתי כך על מצביעה הלומדים לעומת הנושרים של הרקע נתוני בדיקת -
 הורי )כאשר הוריהם מועסקים בהם במשלחי-היד הורים, בהשכלת בעיקר מזו זו נבדלות

 מקצועיות, בלתי בעבודות ופחות וחופשיים( אקדמיים במקצועות יותר מועסקים הלומדים
המוצא. ברפובליקת וכן

 על-תיכונית. השכלה יש הנושרים מהורי ולמחצית הלומדים הנוער בני מהורי לשני-שלישים -
 נמוכה שהשכלתם 10% מלבד תיכון, בית-ספר לפחות סיימו הנושרים הורי יתר כל

מתיכונית.

 רוסיה, יוצאי בקרב 24% לעומת ,30% על עומד קווקז יוצאי נוער בני בקרב הנושרים שיעור -
 )פרט אסיה יוצאי בקרב 22%ו- ובילורוסיה, מולדביה, אוקראינה, יוצאי בקרב 15%

לקווקז(.

 עובדים. הנושרים משליש ופחות אלטרנטיביות במסגרות לומדים הנושרים מחצית כמעט -
עובדים. ואינם לומדים אינם נוער בני שמונה-עשרה

גובית-הספר שביעות-רצון

 האמהות בקרב והן (61%) הנוער בני בקרב הן גבוהה מבית-הספר הכללית שביעות-הרצון ■
מאוד". "מרוצה קטן מיעוט רק הקבוצות בשתי אך (,64%)

 דומים, בבית-הספר המשמעת ורמת הלימודים מרמת ששבעי-רצון הנוער ובני האמהות אחוזי ■
 מדי נמוכה שהרמה דיווחו מהאמהות 27% המקרים: בשני שונה שביעות-הרצון אי מקור אך

 הלימודים רמת כי דיווחו (7%) נוער ובני אמהות של זהה שיעור הנוער; מבני 19% לעומת
 34% מדי; נוקשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 14%ו- מהאמהות 8% כמו-כן, מדי. גבוהה

מדי. חלשה משמעת על דיווחו הנוער מבני 29%ו־ מהאמהות

בלימודים הישגים בבית-הספר: השתלבות 8.2
 שלושים לפחות. אחד לימוד במקצוע קושי על דיווחו הנוער מבני אחוזים וחמישה שבעים ■

 בשלושה או בשניים מתקשים 48% אחד, במקצוע מתקשים מהמתקשים אחוזים ושלושה
ויותר. מקצועות בארבעה מתקשים 19%ו- מקצועות

 שיוכלו כדי מספיקה בעברית שליטתם שרמת דיווחו מהתלמידים (30%) משליש למעלה ■
מיוחדים. קשיים ללא מבחנים ולכתוב בית, שיעורי להכין בכיתה, בדיונים להשתתף

 לחלקן, - 20% הבחינות, לכל שיגשו מעריכים 69% לבגרות במסלול הלומדים התלמידים מבין ■
יודעים. לא עדיין 9%ו- בחינה לאף יגשו לא 2%
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1

 כמחצית הבגרות, מבחינות חוששים אינם כלל לבגרות במסלול מהלומדים (32%) לשליש קרוב ■
בארץ. הותק עם יורד החוששים אחוז כולן. לגבי חוששים 14%ו- חלקן, לגבי חוששים (54%)

 ספציפיים. משיעורים והן שלמים לימודים מימי הן - למדי רווחת מלימודים ההיעדרויות תופעת ■
 לריאיון שקדם בחודש יותר או פעמים ארבע שנעדרו דיווחו הנוער מבני אחוזים ושניים עשרים
זו. בתדירות ספציפיים משיעורים שנעדרו דיווחו (26%) וכרבע

 נעדרו הנוער מבני 41% ,17-14 הגילים בטווח כי עולה ונשירה מלימודים היעדרויות מחברים כאשר
 16-17 הגילים טווח בקרב מלימודים. 89נשרו או ויותר( בחודש ימים 4) יחסית גבוהה בתדירות

.55%ל- ומגיע יותר, גבוה זה שיעור

 שאינם נוער בני או החינוך משרד בפיקוח שאינן במסגרות שלומדים נוער לבני הכוונה נשירה במושג 89
כלל. לומדים

בבית-הספר לעולים הניתן הסיוע 8.3
בית-הספר. בצוות כלשהו לגורם והכוונה לייעוץ פנו הנוער מבני 80%כ- ■

לפחות. אחד במקצוע קונקרטי סיוע מקבלים הנוער מבני 71%כ- ■

 59%וכ- בית-הספר מצוות שקיבלו מהייעוץ שביעות-רצון הביעו הנוער מבני (54%) כמחצית ■
מקבלים. שילדיהן מהעזרה מרוצות מהאמהות

 אך בלימודים, מצבם ועל בעברית קשייהם על בעיקר בית-הספר צוות עם התייעצו הנוער בני ■
אחרת. במסגרת ללמוד אפשרות ועל משמעת בעיות על גם

ססופקים: בלתי לצרכים אינדיקציות מספר יש

שקיבלו. מהייעוץ מרוצים אינם הייעוץ ממקבלי (46%) מחצית כמעט ך־
 מרוצים אינם מאמהותיהם וכמחצית בלימודים קונקרטי סיוע שקיבלו הנוער מבני כשליש
זה. מסיוע

 המתקשים מבין 25%ו- מקצועות, בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים 33%כ-
 מבין (24%) כרבע בלימודים. כלשהי עזרה מקבלים אינם כי דיווחו ויותר, מקצועות בארבעה
בלימודים. עזרה מקבלים לא הם גם ויותר מקצועות בארבעה הנכשלים

 לקבלו. רוצים היו סיוע מקבלים שאינם הנוער מבני (69%) משני-שלישים יותר
נוסף. סיוע בקבלת מעוניינים סיוע המקבלים הנוער מבני אחוזים ושניים שישים

 עם וביחסים בתקשורת בקשיים הקשורים שונים גורמים על דיווחו לסיוע פנו שלא אלו רוב
 אינם שהמורים ותחושה בושה, כגון גורמים, על וכן לפנות, מהם המונעים כגורמים המורים

לעזור. רוצים
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 שני- - שנים חמש לאחר וגם בארץ, הוותק עם יורדים אינם הסיוע מקבלי ששיעורי לציין יש
בכך. מעוניינים מקבלים שאינם מאלה וכמחצית סיוע, לקבל ממשיכים הנוער מבני שלישים

מידע וצורכי סיוע מקורות 8.4
 התעסוקה לשכת המתנ״ס, כמו אוניברסליים היותר השירותים עם יחסית רחבה היכרות קיימת ■

והספרייה.

 הפסיכולוגי, השירות כגון נוער, לבני ספציפיים ושירותים עירונית, נוער מועצת כגון שירותים, ■
יותר. מועטת במידה ומנוצלים מוכרים

 ביחס מידע בקבלת רב עניין מביעים והאמהות הנוער שבני בכך גם ביטוי מקבל הדבר ■
וכר. צבאי שירות פנאי, פעילויות ללימודים, הקשורים שונים לנושאים

הנוער בני עבודת 8.5
 הנוער בני כלל בקרב 10%כ- לעומת וזאת, עובדים, הנוער מבני (16%) יחסית גבוה שיעור ■

עובדים. שילדיהם מכך מרוצים הנוער בני הורי רוב היהודים.

בצהייל השירות 8.6
 ואחר-כך קודם ללמוד מתכוונים 7% לצה״ל; להתגייס מתכוונים 64% ומעלה, 16 בני בקרב ■

 אם החליטו טרם 6%ו- מהבנים( 7%ו- מהבנות 40%) להתגייס מתכוונים אינם 23% להתגייס;
יתגייסו.

 מאוד". "חוששים 6%ו- חוששים" "די 12% אך הצבאי, מהשירות חוששים אינם הנוער בני רוב ■
הפיזי. ומהמאמץ בשירות הכרוך מהסיכון זמן, מבזבוז מהטירונות, בעיקר חוששים הנוער בני

 יתרום הצבאי שהשירות מצפים בהתאמה( 42%ו- 39%) ומהאמהות הנוער מבני משליש יותר ■
ועצמאותם. לבגרותם יתרום שהשירות מצפים וכשליש מקצוע, בלימוד הנוער לבני

חברתית השתלבות 8.7
וזאת העולים, הנוער בני של יחסית טובה חברתית והסתגלות השתלבות על מצביעים הממצאים

 החברתית ההשתלבות שנבדקו, הממדים ברוב ואינדיקטורים. ממדים של רחב רצף פני על -
בארץ. הוותק עם משתפרת

הוותיקים. הישראלים התלמידים מיחס שבעי-רצון (80%) הנוער בני של הגדול הרוב ■

 כאשר בבית-הספר, בהפסקות ותיקים ישראלים עם מבלים הנוער בני (59%) ממחצית למעלה ■
ותיקים. עם רק מבלים מתוכם 8%
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 יצאו 28% בית-הספר; מטעם שאורגנו הטיולים לכל. יצאו הנוער מבני אחוזים ותשעה חמישים ■
 שלא או מהטיולים, בחלק רק שהשתתפו הנוער בני טיול. לאף יצאו לא 13%ו- לחלקם

 טיולים", אוהבים "אינם אישיות, בעיות בריאות, בעיות לכך: שונות סיבות ציינו כלל, השתתפו
לטיול. לצאת להם הרשו לא ושהוריהם הטיולים עלות

נפש". "חבר יש הנוער בני של (71%) המכריע לרוב ■

 דיווחו 36% זאת, עם גילם. בני עם בקשרים מחסור על דיווחו הנוער מבני (31%) שליש כמעט ■
 דיווחו 12% לבלות, מי עם להם יש כלל״ ש״בדרך דיווחו 48% לבלות, מי עם להם יש ש״תמיד״
לבלות. מי עם לה□ אין פעם שאף דיווחו 4% ורק לבלות, מי עם להם אין כלל" ש״בדרך

הטובים. חבריהם בין ותיק ישראלי יש הנוער מבני 52%ל- ■

ותיקים. ישראלי□ עם קשר יותר רוצי□ הנוער מבני אחוזים וארבעה חמישים ■

 המתייחסים המעודדים הממצאים לעומת ובנתניה, ברחובות בכרמיאל, גם שנמצא כפי ■
 הנערים של הכוללניות לעמדותיהם המתייחסים הממצאים הנוער, בני של האישיות להתנסויות

 לדוגמה, פחות. הרבה חיוביים עולים, נוער בני לבין ותיקים ישראלים נוער בני בין הקשרי□ לגבי
 נוער בני בין קשרים מעט שיש נאמר בו היגד עם הסכימו הנוער מבני (73%) שלושה-רבעים

 שתי בין שהסכסוכים הסכימו (74%) נוער בני של דומה שיעור עולים. נוער ובני ותיקים
תכופים. הקבוצות

 עולים, של השונות הקבוצות בקרב גם נפוצים הסכסוכים הנוער, מבני 40%מ- למעלה להערכת ■
 עם מאשר בהרבה נמוך בשיעור אולם ואירופה(, בוכרה קווקז, )יוצאי עצמם לבין בינם

הוותיקים. הישראלים

 של כלל בדרך החיוביות ההתנסויות בין כסתירה לכאורה שנראה למה אפשריים הסברים שני יש
 יש הנוער שלבני ייתכן ראשית, יותר: השליליות דעותיה□ לבין החברתי בתחום עולי□ נוער בני

 אף על כללי, באופן ותיקים עם החברתיים הקשרי□ נושא כלפי סטריאוטיפית התייחסות
 בהשוואה יחסית מצומצמת קבוצה מהווים העולים בנוסף, יותר. החיוביות התנסויותיה□

 העולים ע□ חיוביים חברתיים קשרים המקיימת הוותיקים שקבוצת ייתכן לכן הוותיקים, לישראלים
 קבוצה לצד יחסית. קטנה חיוביים, ה□ האישית התנסויותיה□ על העולים שדיווחי לכך והמביאה

עוינת. אף ולעתים עולים, כלפי יותר מסויגת גישה עם ותיקי□ של יותר רחבה קבוצה יש זו,
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הקליטה מתהליך כללית ושביעות-רצון הישראלית לחברה ההשתייכות תחושת 8.8
העולים. הנוער בני בקרב לארץ קשר של התפתחות של ניכרת מידה על מצביעים הממצאים ■

 ישראלים כ״יותר או (,28%) מידה״ באותה ורוסים ״ישראלים עצמם רואים ניכר חלק -
 רוצים שרבים הממצא הוא במיוחד ומעניין (,6%) לגמרי" ״ישראלים או (,9%) מרוסים
ישראלים. כיותר עצמם את לראות

הישראלית. הלאומית הזהות תחושת במידת בארץ הוותק עם ביותר משמעותי שינוי יש -
 מישראלים" רוסים כ״יותר עצמם הרואים 57%כ- של משמעותית קבוצה יש זאת, עם יחד -

 יש בארץ שנים חמש אחרי כך. עצמם את לראות רוצים שאף 27%וכ- לגמרי" כ״רוסים או
זו. בקטגוריה 32%כ- עדיין

 ההחלטה על חוזרים היו ורובם מהקליטה מרוצים" "די או מאוד" "מרוצים הנוער בני רוב ■
ההחלטה. על חוזרים היו ולא מרוצים שאינם 22% יש אולם לעלות.

(.17%) התנדבותית בפעילות להשתתף מעוניינים הנוער מבני מבוטל לא שיעור ■

 של ניכרים אחוזים ייחסו המדינה, לאופי הקשורים חשובים ערכים על שאלות לסדרת בתגובה ■
המדינה. של היהודי באופי הקשורים לפריטים רבה חשיבות הנוער בני

והוריהם הנוער בני את המדאיגות העיקריות והסוגיות הבעיות 8.9
 בהרבה גדולה אכזבה על מצביעה הקיימת למציאות העלייה לפני הציפיות של השוואה ■

בארץ. כללי באופן מהחיים או החברתי מהמצב לעומת הלימודי מהמצב

 כפי או יותר טוב שהמצב המדווחים אלו מאשר שמאוכזבים יותר יש הלימודים בתחום רק ■
שציפו.

 עבודה בעיקר הנוער בני ציינו בקושי, נתקלים הם שבהם נושאים על שאלות לסדרת בתשובה ■
 ציינו האמהות ההורים. עם יחסים - בלבד ומעטים החברתי המצב את ציינו רבע רק ולימודים.

התעסוקה. בעיית וגם ותרבות חברה חיי המשפחה, של הכלכלי המצב את בעיקר

 הוא שצוין העיקרי הנושא בניהן. כלפי דאגה שמעוררים נושאים על במקביל נשאלו האמהות ■
 מצב הילד, של רוחו ממצב כגון רבים, מנושאים מודאגים ההורים כללי באופן הלימודים. מצב

ועבודתו. בריאותו
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רב-משתב׳ ניתוח - בלימודים קשיים נספח:

ומקצועות" ישפה המשתנה מבנה .1

 מטלות עם להתמודד המאפשרת העברית בשפה לשליטה המתייחסות משאלות מורכב המשתנה
מתקשה. הנער בהם מקצועות ממספר וכן שונות, בית-ספריות

בקושי: התקלות כולל "השפה" מרכיב
בשיעור אומרים שהמורים מה את להבין -1
בכיתה שאלות על ולענות להצביע - 2
בית שיעורי להכין - 3
ובבחנים בבחינות שאלות על לענות - 4

 הנער בהם מקצועות שמונה עד של רשימה הכוללים נוספים פריטים שמונה ישנם לכך בנוסף
 )לא מ-ס נע זה משתנה טווח כאשר ,12 הוא ומקצועות״ ״שפה במשתנה המרכיבים סך־כל מתקשה.
 (8 - המקצועות ובכל ,4 - השפה פריטי בכל )מתקשה 12 ועד ובשפה( מקצוע באף מתקשה

כך: זה רצף נחתך הלוגיסטית וברגרסיה
הנוער(. מבני 26%) (0) מתקשה לא -<3־0
הנוער(. מבני 74%) (1) מתקשה -< 12 - 4

"מקצועות" תלוי משתנה .2

הלימוד? ממקצועות יותר או באחד לך קשה האם השאלה על מבוסס
הנוער(. מבני 25%) (0) = לא
הנוער(. מבני 75%) (1) = כן
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 העולים מרכזיים ממצאים
המחקר "שובי כל של מבחינה



נ

1

1

המחקר יישובי כל של מבחינה העולים מרכזיים ממצאים

רקע: מאפייני נ
 בכרמיאל המתגוררים העולים רוב הטרוגנית. היא המחקר נערך בהם ביישובים העולים אוכלוסיית .

 עולים של משמעותי ריכוז יש זאת, לעומת בנתניה, האירופאיות. הרפובליקות יוצאי הם וברחובות
הרפובליקות יוצאי הם מהעולים ניכר שיעור ובאופקים וברמלה האסיאתיות, מהרפובליקות י
רוסיה(. של הדרומיים )האזורים הקווקז אזור ויוצאי האסיאתיות 1
אמנם הם רוסיה של הדרומיים האזורים יוצאי גבוהה. השכלה בעלי הם העולים הנוער בני רוב הורי . <

 של מזו נמוכה אינה השכלתם רמת אולם האירופאיות, הרפובליקות מיוצאי יותר נמוכה השכלה בעלי
הישראלית. האוכלוסייה כלל

באופקים. 29%ל- עד ברמלה 9%מ- ונע יחסית גבוה החד-הוריות המשפחות שיעור .
מהמשפחות בשליש בה באופקים, מלבד עובד, לפחות מההורים אחד הנוער בני משפחות רוב בקרב . :

 הנוער בני הורי של התעסוקתי בסטטוס ירידה ניכרת כללי באופן עובד. אינו מההורים אחד אף
 רק העולים. משפחות של הכלכלי במצבן רבה שונות קיימת לישראל. לשעבר מברית-המועצות במעבר

 הצרכים לכיסוי מספיקות אינן "כלל המשפחה הכנסות כי דיווחו ברחובות הנוער בני מאמהות 6%
 בהם הכלכליים הקשיים כך. שדיווחו באופקים מהאמהות 26% לעומת הבסיסיים״, היומיומיים

 -הספר, בית במסגרת הנערכים בטיולים השתתפות באי מתבטאים הנוער בני ממשפחות חלק נתקלות
חוגים. כגון מאורגנת, פנאי בפעילות להשתתף הרצון את לממש יכולת ובאי לימודי, בציוד במחסור

4

בלימודים: השתלבות
לשעבר המועצות ברית- עולי של לעלייתם המרכזיים המניעים אחד כי עולה קודמים מחקרים מממצאי .
רקע ועל זה מניע רקע על בעתיד. לילדיהם שיהיו ההזדמנויות את לשפר היה האחרון העלייה בגל י

 להשתלבות ביחס גבוהות ציפיות פיתחו העולים זה, עלייה גל של הגבוה והמקצועי ההשכלתי הפרופיל
הישראלית. ובחברה החינוך במערכת ילדיהם

ומייחס הלימודים מרמת מבית-הספר, גבוהה כללית שביעות-רצון הביעו ואמהותיהם הנוער בני רוב . 4

המשמעת בנושא קיימת יחסית נמוכה שביעות-רצון זאת, לעומת התלמידים. כלפי בית-הספר סגל נ
בבית-הספר. הנהוגה ן
בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו הנוער בני שיעור בלימודים. הנוער בני בהישגי רבה שונות קיימת י נ
31% עד ומגיע ברמלה 26% בנתניה, 23% בכרמיאל, 20% ברחובות, 15% על עומד יותר או מקצועות נ

באופקים. '
במקצועות קונקרטי סיוע סוגי של מאוד רחב מגוון קיים כי עולה ואמהותיהם התלמידים מדיווח . 1

בשלושה מתקשים הם כי שדיווחו מהתלמידים שליש לפחות מהיישובים אחד בכל זאת, עם הלימוד. 1

בלימודים. כלשהו סיוע מקבלים שאינם דיווחו יותר, או מקצועות ■
 נערך בה הלימודים שנת במהלך בבית-הספר כלשהו מגורם והכוונה ייעוץ קיבלו התלמידים רוב .

זה. רצון מימשו שלא ייעוץ, לקבל המעוניינים 20%כ- של קבוצה קיימת אולם המחקר,
ג
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והתרבות: החינוך משרד שבפיקוח מבתי-ספר נשירה
 מברית־המועצות עולים נוער בני בקרב והתרבות החינוך משרד שבפיקוח מבתי-הספר הנשירה שיעורי .

 האוכלוסייה כלל בקרב המקבילים מהשיעורים גבוהים היישובים בכל 17-14 גילאי לשעבר
 ברמלה, 22% בנתניה, 14% ברחובות, 10% בכרמיאל, 8% על ועומדים היהודי, במגזר הישראלית

 המחקר יישובי בכל הישראלית. האוכלוסייה כלל בקרב 4%כ- רק לעומת זאת, באופקים. 23%ו־
 50%ל־ 17 גיל בקרב מגיע זה שיעור לבנות. בהשוואה הבנים בקרב יותר גבוהים הנשירה שיעורי

ברחובות. 19%ול- בנתניה, 31%ל- בכרמיאל, 35%ל- ברמלה, 41%ל- באופקים,

סדיר: ביקור
 16% בין הנע בשבוע, פעם לפחות מלאים לימודים מימי הנעדרים שיעור גבוה המחקר יישובי ברוב .

(.5%) בכרמיאל בהרבה נמוך זה שיעור באופקים. 22%ל־ עד בנתניה

בגרות: תעודת
 יהיו לבגרות במסלול י״ב בכיתה הלומדים העולים הנוער מבני כמחצית כי לאמוד ניתן המחקר מממצאי

 גבוה זה שיעור .56% על העומדים החינוך משרד נתוני עם אחד בקנה עולה זה אומדן לבגרות. זכאים
 פי )על (50%) הוותיקה היהודית הישראלית האוכלוסייה כלל בקרב המקביל מהשיעור במעט אמנם
 הגבוהים הנשירה בשיעורי בהתחשב אולם, החינוך(. במשרד הבחינות אגף על-ידי שנעשה מיוחד עיבוד
 נמוכים העולים בקרב הזכאות ששיעורי נמצא הרלוונטי, השנתון לכלל נתייחס אם העולים, בקרב יותר
הוותיקה. הישראלית האוכלוסייה בקרב מאשר יותר

חברתית: השתלבות
 היא הנוער בני של האישית החברתית ההתנסות מעורבים. החברתית ההשתלבות על הממצאים -

 הנוער בני רוב של יחסם כי דיווחו ברחובות, 94% ועד בכרמיאל 82% בין הנוער, בני רוב חיובית.
 ועד ורמלה, באופקים כמחצית בין טוב". "די או מאוד" "טוב כלפיהם הוותיקים הישראלים

 זה ושיעור אחד, ותיק ישראלי חבר לפחות להם יש כי דיווחו ונתניה, רחובות בכרמיאל, שני-שלישים
 חברתית. בהשתלבות המתקשים נוער בני של גדולה קבוצה קיימת זאת, עם בותק. העלייה עם עולה

 ואופקים ברמלה 31%ל- בכרמיאל 13% ובין ותיק, ישראלי חבר אף להם אין כי דיווחו לחצי שליש בין
גילם. בני עם חברתיים בקשרים מחסור על דיווחו

 ותיקים, ישראלים עם במגעיהם הנוער לבני שיש יחסית החיוביות האישיות ההתנסויות לעומת -
 ועד בנתניה 49% בין פחות. הרבה חיוביות ותיקים לבין עולים בין היחסים טיב על הכלליות דעותיהם

 לעתים ורבים מסתכסכים ותיקים ישראלים נוער ובני עולים נוער "בני להיגד הסכימו באופקים, 73%
קרובות".

 כלפי חיובית עמדה יש הוותיקים הישראלים הנוער בני לכל לא אם שגם הוא זה לפרדוקס ההסבר -
 נוער בני של נמוך שיעור שיש שדי הרי חברתיים, קשרים איתם ליצור מעוניינים והם העולים,

 שרבים כדי העולים, הנוער בני עם חברתיים יחסים למערכות להיכנס המוכנים ותיקים ישראלים
חיובי. חברתי בקשר אישי באופן יתנסו מהעולים
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 האוכלוסייה בקרב המקביל לשיעור יחסית נמוך פורמלי בלתי לחינוך במסגרות ההשתתפות שיעור >
 בתנועת חברים 10%מ־ ופחות בחוגים, משתתפים ברחובות 30% ועד באופקים 15% בין הוותיקה.

נוער.
 הנוער בני של לרצונם השונים הביטויים הוא זה במחקר ביותר החשובים הממצאים אחד י

 ראשית, מדדים: במספר משתקף הנושא הישראלית. בחברה להשתלב לשעבר מברית-המועצות
 כך. עצמם את מזהים הוריהם שבה מהמידה רבה כישראלים עצמם מזהים הנוער בני שבה המידה
 שנית, כיום. עצמם מזהים שהם מכפי יותר גדול כישראלים עצמם לראות הנוער בני של רצונם בנוסף,

 שלישית, הוותיקים. הישראלים הנוער בני עם החברתיים הקשרים בהרחבת רצון הביעו הנוער בני
 ייחסו העולים ולבסוף, התנדבותיות. בפעילויות חלק ליטול מבוטל לא מיעוט בקרב עניין קיים

 המדינה "היות להיגדים כגון ישראל, מדינת של לאופייה הקשורים היגדים לסדרת מאוד רבה חשיבות
 היגדים כלפי ועמדותיהם ועוד, ליהודים", משמעותי היסטורי עבר בעלת "מדינה יהודית", מדינה

ותיקים. ישראלים נוער בני של מעמדותיהם בהרבה שונות היו לא אלה
 הנוער בני של לסטריאוטיפ מנוגדים והזהות החברתית ההשתלבות לתחום הקשורים הממצאים כל י

 לפתח מעוניינים אינם אשר מוצאם, לתרבות יותר המכוונים כעולים לשעבר מברית-המועצות העולים
 אחד בקנה עולים בחברה להשתלב לרצונם באשר הממצאים הישראלית. החברה עם חזקה הזדהות

 זאת, עם למעשה. הלכה לצבא גיוס דפוסי על דיווחם ועם לצבא הגיוס כלפי החיוביות עמדותיהם עם
 חשים הם כאשר אלה, נוער בני על המקשה המציאות עם לעתים מתנגשות אלה ושאיפות תקוית
רבים. ישראלים נוער בני ידי על- דחויים

 המשפחה. של כלכלי מצב לימודים, הן מתמודדים הם שאיתן העיקריות הבעיות הנוער, בני דיווח לפי .
 חברה חיי מוזכרים שלא כמעט עצמו. הנער על-ידי עבודה מציאת של הנושא קשור אלה לבעיות
משפחתיים. וקשיים
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