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מהו? .ברוקדייל גיוינט־מכון

.1974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

ישראל. וממשלת (AFFDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון

 היום בסדר עליונה קדימות בעלות חברתיות בסוגיות יישומי למחקר עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
הלאומי.

 תכניות וביישום בתכנון השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
רווחה.

:עיקריות יחידות חמש במכון בין־תחומית גישה על מתבסס במכון המחקר

ולנוער לילדים המרכז ♦ מוגבלות ♦ עלייה קליטת ♦ בריאות מדיניות ♦ זיקנה •

והספורט התרבות החינוך במשרד ונוער חברה מינהל

 ולהכוונתה, בישראל החברתי-ערכי והחינוך פורמלי הבלתי החינוך מערכת להפעלת אחראי ונוער חברה מינהל
ובקהילה במדינה ומעורב פעיל אחראי, אזרח לחיי ולהכשרתם ותרבות חברה לחיי הנוער בני להכנת ופועל

המעילות תחומי
מנותק. כנוער המוגדרים 18־14 גילאי נוער בני על אחריות נוער: קידום •
והורים. מורים תלמידים, בין ושיתוף דיאלוג על־ידי בית-ספרי חיים אורח טיפוח חברתי־ערכי: חינוך •

 ההולמות חברתיות מיומנויות הקניית תוך מוקד, ובימי חברה בשעות וקהילתיות חברתיות בסוגיות עיסוק
דמוקרטי. חיים אורח

אליה. והזיקה הארץ ידיעת בתחומי ובכיתה בשדה בפעילות בעיקר מאופיין הארץ: וידיעת של״ח •
 בסיס על היא בפעילויות כשההשתתפות פנאי בזמן קהילתיות במסגרות בעיקר נוער, בני חינוך וקהילה: נוער •

 תנועות אישית, מחויבות נוער, מועצות הנוער, פרס מד״צים, ־ נוער ומנהיגות התנדבות כגון אישית, בחירה
העל-יסודי. בחינוך קהילתיים לבתי-ספר אחראי התחום נוער.

 עם בקשר פורמלי, והבלתי הפורמלי בחינוך נוער בני עם פעילות וספרד: המזרח ארצות יהדות מורשת »
מחקר. ומכוני מכללות מוזיאונים,

 בהכשרה ומעורב המינהל לכלל תכניות המפיק בין־מקצועי תחום והשתלמות: הכשרה תכניות, תכנים, •
למינהל. שבזיקה המחנכת האוכלוסייה של ובהשתלמות

פורמלי. הבלתי החינוך ובמסגרות על-יסודיים בבתי-ספר ותלמידים חניכים היעד: אוכלוסיית
 מורים תלמידים, מועצות רכזי וקהילתי, חברתי חינוך רכזי מנהלים, על-יסודיים: בבתי-ספר מחנכת: אוכלוסייה

הורים. ומחנכים,
מדריכות-חיילות. מדריכים, המקומיות, ברשויות ורכזים נוער מחלקות מנהלי בקהילה:
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 ולנוער לילדים המרכז ברוקדייל. בג׳וינט-מכון ולנוער לילדי□ המרכז במסגרת מתפרסמת זו עבודה
 את לקדם היא המרכז מטרת ישראל. וממשלת הג׳וינט בחסות ברוקדייל, במכון 1995 בשנת הוקם

 של פעילה הפצה יישומי, מחקר הכוללת תכנית באמצעות וערבים יהודים נוער ובני ילדים של רווחת□
מנהיגות. ופיתוח בשדה תכניות ולמפתחי מדיניות לקובעי ייעוץ וידע, מידע

 לגרונטולוגיה ברוקדייל ג׳וינט־מכון
 וחברה אדם והתפתחות

 13087 ת״ד
91130 ירושלים

 02־6557400 טלפון:
02־5612391 פקס:

www.jdc.org.il/brookdale באינטרנט: כתובת
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 .ברוקדייל, גיוינט־מכון ולנוער, לילדים המרכז של נוספים פרסומים
קשורים בנושאים העוסקים

 עתידי. יום סדר לקראת קייס ממצב ־ בישראל ערבים צוער ובני ילדים .1998 )עורך( ח׳. אבו־עסבה, |
.98-48פמ- |

i ,במבט סיכון והתנהגויות בריאות חברתית, רווהה בישראל: נוער .1997 ג. רהב, ד.; קני, י.; הראל 
.97-47פמ- בינלאומי. ן

I ,ילדים .1997 ב. יואל, ז׳.; לוי, ס.; טרכטנברג, מ.; כהן, ל.; קליימן, ד.; בן־רבי, ה.; ארונין, ט.; דולב 
)א(. 96־81מ־ ;)ע( 97-83מ- ותכניות. מדיניות סקירת בישראל: ונוער |

j ,הערכה מהקר נוער: ובבני בקטינים המשטרתי הטיפול .1999 ג׳. לוי, נ.; ברנע, ;ד. בן־רבי, ;ג׳. חביב

.98-323דמ- מסכם. מחקר דוח המפתנים: הערכת .1998 ס. גבעון, ן מ. כהן, ]

 מקיפים תיכוניים בבתי״ספר הכוון בכיתות החדשה" החינוך "סביבת פרויקט הערכת .1997 מ. כהן, ]
.97-282דמ- (1994/05 ־ )תשנ״ה שנייה פעילות משנת ממצאים :2 דוח שבע: בבאר |

j ,בני, ראיית רב־ממדי. מבט אתיופיה: יוצאי נוער בני של קליטתם .1998 ג׳. חביב, ;ג. נועם, ;ח. ליפשיץ 
.98-332דמ- מסכם. דוח ־ החינוך מערכת ואנשי האמהות הנוער, |

 לשעבר: מברית־המועצות עולים נוער בני קליטת .1998 מ. וולפסון, ש.; אלנבוגן־פרנקוביץ, ג.; נועם,
.98-297דמ- יישובים. בחמישה ממחקרים ממצאים !

ירושלים. 13087 ת״ד ,02-6557400 טל׳ ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



דבר פתח

 בני ובאוכלוסיית בכלל, בישראל, הנוער בני באוכלוסיית רחבים לשינויים עדים אנו האחרונות בשנים
 נוספו לשעבר, ברית־המועצות מארצות העלייה בעקבות בפרט. בסיכון, הנוער ובני המנותק הנוער

 בשלבי הנמצאות אוכלוסיות של ובמאפיינים בתופעות המאופיינים נוער בני גם בסיכון הנוער בני למעגלי
 זקוקים ההתבגרות גיל משבר עם בזמן בו ההגירה משבר את העוברים בסיכון עולים נוער בני הגירה.

צורכיהם. עם להתמודדות ייחודיות ותכניות למענים

 בקהילה. ללימודים בפנימיות מלימודים לעבור החלו דרמטיים, במבצעים שעלו אתיופיה יוצאי נוער בני
 ומוצאים בקהילה הנורמטיביות החינוכיות במסגרות להשתלב מאוד, מתקשים אלה נוער מבני חלק

וכד׳(. פלילים אלכוהול, )סמים, חברתיות "שוליים" בתופעות מסובכים מאוד מהר עצמם

 השוליות, הקבוצות של ההתנהגות באופי ולשינוי להחמרה עדים אנו הוותיקים הנוער בני בקרב
חדשה. והיערכות חשיבה המצריכים

 ניתוק מאפייני בהם מוצאים אשר ודרוזים( בדואים )ערבים, יהודים הלא המגזרים גם ישנם בנוסף,
 בני של גבוה אחוז אנו מוצאים אלו נוער בני בקרב להם. הייחודיים המאפיינים על בנוסף קשים, ומצוקה

יסוד. במיומנויות מתקשים אפילו חלקם אשר נושרים נוער

 החינוך משרד בין שותפות ליצור לנכון מצאנו בישראל, הנוער בני של הזו החדשה ה״רב־גונית" במציאות
 הנוער בני מאפייני של מקיף סקר ולבצע ברוקדייל מכון לבין ונוער, חברה מינהל ־ והספורט התרבות

 אסטרטגיה בבניית יסייע שייאסף שהמידע תקווה תוך נוער, לקידום ביחידוו? המטופלים
 סוף של המנותקים הנוער בני צורכי את שיהלום באופן התערבות תכניות ובבניית חינוכית-טיפולית

העשרים. המאה

בברכה

 חביב ג׳ק פרופי
ברוקדייל מכון מנהל

 כהן עודד אברהם
ונוער חברה מינהל מנהל סמנכ״ל,



תקציר

 בבני מטפל והספורט, התרבות החינוך, במשרד ונוער חברה מינהל במסגרת הפועל נוער, קידום תחום
 סובלים אך לומדים או עובדים אשר נוער בבני גם כמו כלשהי, במסגרת נמצאים שאינם "מנותקים" נוער

לנשירה. בסיכון והנמצאים למסגרות בהסתגלות מקשיים

 רשויות בתשעים כיום הפועלות נוער לקידום והמחלקות היחידות במסגרת מופעל נוער קידום תחום
 המטופלים הנוער בני לכל מעניקות נוער לקידום היחידות נוער. בני 14,000בכ- בשנה ומטפלות מקומיות,

 השכלה, השלמת שירותי אישי, טיפולי-חינוכי מדריך הכולל: טיפוליות-חינוכיות תשומות של סל בהן
מקצועיות. מיומנויות לפיתוח ושירותים חברתי-ערכי, חינוך שירותי

 .1997ב- נוער לקידום היחידות בטיפול שהיו הנוער בני בקרב שנערך הסקר ממצאי מובאים זה בדוח
 התחום בטיפול הנמצאים נוער לבני הניתנים ולמענים לצרכים למאפיינים, מתייחסים הממצאים

 ממדגם שנאספו נוער ולבני למדריכים שאלונים מידע: מקורות שני על מתבססים הנתונים ’נוער. לקידום
 בחינת על דגש הושם הנתונים בניתוח נוער. קידום ומדריכי מפקחים בעזרת נוער בני 659 של שכבתי

 נוער ובני לשעבר מברית־המועצות עולים )ותיקים, נוער בני של שונות לקבוצות הייחודיים המאפיינים
ומנותקים. עובדים לומדים, נוער בני בין ולהבדלים ערבים(,

 יהודיות בנות הן לחמישית קרוב ותיקים, יהודים בנים הם נוער בקידום המטופלים ממחצית יותר
לשעבר. מברית-המועצות עולים נוער בני הם 22%וכ- ערבים נוער בני הם 5%כ־ ותיקות,

 עם הקשורים מאפיינים בעלות ממשפחות באים נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני
 חד-הוריות במשפחות חיים המטופלים בקרב אחוזים וחמישה עשרים וחברתית. כלכלית מצוקה

 ילדים 44־ בנות גדולות במשפחות חיים ממחצית ויותר בישראל( הילדים כלל בקרב 7%ל- )בהשוואה
 הערבים הנוער בני וקבוצת היהודים הבנים קבוצת בארץ(. המשפחות כלל בקרב 17%ל־ )בהשוואה
 ממשפחות באים 40%כ- גדולות. במשפחות החיים נוער בני של יותר גבוהים אחוזים על-ידי מאופיינות

 בעיקר במשפחה, מבעיות סובלות הבנות מבין גבוה אחוז מכך. פחות או יסודית השכלה יש להורים בהן
האחרות. לקבוצות בהשוואה ומינית, פיזית התעללות

 לומדים( )ואינם עובדים הנוער מבני אחוזים ושמונה עשרים בבתי-ספר. לומדים אינם הנוער בני מחצית
 הבנים כקבוצת עבודה. או לימודים של כלשהי במסגרת משולבים אינם כלומר מנותקים, הם 22%ו-

(.25%) מנותקים נוער בני של ביותר הגבוה האחוז נמצא הוותיקים היהודים

 ייצוג קיים אלה נוער בני בקרב היל״ה(. תכנית כולל )לא עובדים ואינם לומדים (32%) הנוער מבני כשליש
 בהשוואה 11%) מפתנים כגון סיכון, במצבי נוער לבני מיוחדות במסגרות המשולבים נוער בני של יתר

הנוער(. בני כלל בקרב 4%ל- בהשוואה 19%) טכנולוגיים ובבתי-ספר הנוער(, בני כלל בקרב 0.5%ל-

אתיופיה. יוצאי נוער בני למעט נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני כלל על מידע כולל הסקר ’



 על המצביע דבר יותר, או ימים חודש של ממושכת, היעדרות על דיווחו הלומדים הנוער בני מבין 20%כ-
 הן לנשירה העיקריות הסיבות הבנות. בקרב במיוחד בולטת זו תופעה סמויה. נשירה של קשה תופעה
 הסיבה היא בלימודים" "קושי משמעת. ובעיות מבית־הספר שביעות־רצון חוסר בלימודים, קשיים

הערבים. הנוער בני קבוצת בקרב לנשירה ביותר השכיחה

 אחוז בהתאמה(. ,31%ו- 35%) ,י או ט׳ בכיתה היו כאשר זאת עשו מבית-הספר נשרו אשר הנוער בני רוב
 גבוה, יותר נמוכה בכיתה או ח׳ בכיתה היו כאשר הלימודים את שעזבו לשעבר מברית־המועצות העולים

 בכיתות היו כאשר מבית-הספר נשרו (25%) הבנות בקרב יחסית גבוה אחוז הקבוצות. לשאר בהשוואה
האחרות. לקבוצות בהשוואה י״ב(, )י״א, הגבוהות

 לבילוי מאורגנות במסגרות משתתפים נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני מבין מיעוט רק
 הנוער בני מכלל 25%ל־ בהשוואה נוער, במועדון או נוער בתנועת חברים 10%כ- אחר-הצהריים. שעות

 הלומדים הנוער בני בקרב במיוחד נמוך נוער במועדוני או נוער בתנועות המשתתפים אחוז בישראל.
הערבים. הנוער בני בקרב וגבוה העולים, ובקרב

 בסמים, שימוש אלכוהול, שתיית כגון שוליות, התנהגויות מגוון על גם מידע נאסף הסקר במסגרת
 כלל בקרב שנמצא לזה דומה אלכוהול שתיית על שדיווחו הנוער בני אחוז בעבריינות. ומעורבות

 אי-פעם שהשתכרו שדיווחו הנוער בני אחוז זאת, לעומת (.1997 ואחרים, )הראל היהודים התלמידים
 אותה היהודים. התלמידים לכלל בהשוואה נוער, לקידום ביחידות שמטופלים הנוער בני בקרב גבוה

 וזאת האחרון, בחודש כלשהו בסם שהשתמשו דיווחו 13% בסמים: לשימוש באשר נמצאה מגמה
 צרכו או כלשהו בסם שימוש עשו אשר (1997) ואחרים הראל של בסקר מהנחקרים 10.5%ל־ בהשוואה

 וסמים, אלכוהול צריכת על דיווחו העולים בקרב במיוחד גבוהים אחוזים האחרונה. בשנה כדורים
 כך על שדיווחו לאחוזים בהשוואה גם משמעותי באופן גבוהים אלה אחוזים הקבוצות. לשאר בהשוואה

(.1997 ואחרים, הראל )ראה בארץ לשעבר מברית-המועצות העולים התלמידים כלל בקרב

 לממצאי בהשוואה נוער, לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני בקרב יותר משמעותית האלימות תופעת
 בין אלימה בהתנהגות במעורבות נמצאו ביותר משמעותיים הבדלים (.1997) ואחרים הראל של הסקר
 שנכללו בארץ היהודיות התלמידות הבנות לבין נוער לקידום ביחידות בטיפול הנמצאות היהודיות הבנות
 נשק איתם נושאים ויותר בקטטות יותר משתתפים היהודים הבנים (.1997) ואחרים הראל של בסקר
נוער. קידום בתחום המטופלות האחרות הקבוצות מאשר עצמית הגנה לצורך

 היהודים הבנים עבריינים. באירועים מעורבים היו הנוער מבני שכרבע עולה המדריכים מדיווח
 מכלל ומעלה לחמישית הקבוצות. לשאר בהשוואה בעבריינות, ביותר הרבה במידה מעורבים הוותיקים

 שנה מדי שמגיעים בישראל הנוער בני כלל מבין 2.4%ל־ בהשוואה במשטרה, תיקים נפתחו הנוער בני
המשטרה. לטיפול

 וסמים אלכוהול צריכת במידת סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו שלא לציין, מעניין
 לעומת הלומדים. או העובדים הנוער בני לבין המנותקים הנוער בני בין אלימה בהתנהגות ובהשתתפות



 מגיעים ו/או עבריינים באירועים משתתפים המנותקים הנוער בני של יותר גבוהים שאחוזים נמצא, זאת,
לומדים. או עובדים אשר נוער לבני בהשוואה המשטרה, לטיפול

 בשל פנו הנוער בני מקרב כרבע נוער. קידום ליחידות לפנייה סיבות של רחב מגוון על דיווחו הנוער בני
 צורך שחשו בגלל פנו 15%וכ- בבית בעיות בגלל פנו עשירית ולבית-הספר. ללימודים הקשורות סיבות

 נוער לקידום ליחידות הגיעו הערבים הנוער בני מבין יחסית גבוה אחוז הפנאי. בשעות נוספות בפעילויות
 או בלימודים בעיות בעקבות הגיעו העולים ומבין הוותיקים הבנים מבין רבע מעל לימודים. להשלים כדי

 בגלל או כללי באופן לעזרה זקוקות היו כי נוער לקידום ליחידות פנו הבנות מבין כחמישית בבית-הספר.
 פנו נוער לקידום שהיחידות דיווחו אשר ביותר הגבוהים האחוזים נמצאו העולים בקרב בבית. בעיות

אליהם.

 :יותר או בשבוע פעם נוער לקידום היחידות מטעם המדריך עם בקשר נמצאים הנוער בני למחצית קרוב
 מאוד אינטנסיבי בטיפול נמצאים 7%וכ־ היחידות במסגרת אינטנסיבי בטיפול נמצאים הנוער מבני 37%

 הנוער בני מבין ובחמישית בחודש פעמיים של בתדירות המדריך עם נפגשים 36% ;בשבוע( מפעם )יותר
 מהטיפול רצון שבעי המכריע הרוב פחות. או בחודש פעם המדריך עם נפגשים כלומר, במעקב, נמצאים

להם. עוזרות שהיחידות וסבורים נוער לקידום ביחידות מקבלים שהם

 עם ובעיקר נוספים טיפול גורמי עם האחרונות( השנתיים במהלך בקשר היו )או בקשר נמצאים הנוער בני
לנוער. מבחן שירות ועם רווחה שירותי עם סדיר, ביקור שירות עם בבית־הספר, טיפולי גורם

 מתמקד הנוער מבני בשליש הטיפול הלימודים. בתחום מתמקד הנוער מבני ומעלה במחצית הטיפול
 הנוער מבני כחמישית החברתיים. והיחסים המשפחה העבודה, בתחומי - ובכרבע הרגשי, בתחום

 התנהגות. דפוסי בשינוי שממוקד טיפול מקבלים נוספת כחמישית לצבא. בגיוס המתמקד טיפול מקבלים
 אלכוהול של הצריכה את להקטין או למנוע המכוונות בפעילויות מתמקד הנוער בני מבין 14%ב- הטיפול
 הטיפול ערבים. נוער בבני בטיפול העיקרי המוקד את מהווה הלימודים תחום אלימה. והתנהגות וסמים
 החברתי בתחום בעיקר מתמקד בעולים והטיפול והמשפחתי, הרגשי התחום סביב בעיקר מתמקד בבנות

שולית. התנהגות ובדפוסי

 כשליש היל״ה. במסגרת המכריע רובם לימודי, קידום של בפעילויות משתתפים הנוער מבני כשליש
 בפעילויות משתתפים וכרבע )אנ״א(, אלימות )חל״ס(, בסמים שימוש של למניעה בתכניות משתתפים

 לצבא הכנה בתכנית משתתפים העולים בקרב יחסית גבוהים אחוזים לצה״ל. הגיוס לקראת הכנה
 היל״ה בתכנית משתתפים הערבים הנוער בני מבין גבוה אחוז (.44%) מנותק לנוער ובשל״ח )כשליש(,

 הנוער בני בקרב 40% מעל לעומת הוותיקים, היהודים הבנים מבין אחוזים שלושים )שני־שלישים(.
מניעה. בתכניות משתתפים והעולים, הערבים

 שלהם, הצרכים את המקרים, ברוב תואמים, הנוער בני משתתפים בהן והפעילות הטיפול מוקדי
 ניתן זאת, עם יחד השונות. בקבוצות הנוער בני של הייחודיים המאפיינים את ביטוי לידי ומביאים



 בקרב והן הנוער בני כלל בקרב הן מענה, להם ניתן שלא צרכים קיימים בהם תחומים מספר על להצביע
:הסקר ממצאי מניתוח העולים השירות, פיתוח להמשך כיוונים מספר להלן השונות. הקבוצות

 הממצאים לנשירה. בסיכון כלל בדרך נמצאים הלומדים הנוער בני הלומדים. נוער לבני נוספת תמיכה
 כגון מבית-ספר, לנשירה בסיכון הנמצאים נוער בני מאפיינים הספרות פי שעל גורמים כי הראו,

 הנוער בני מבין משמעותי אחוז מאפיינים הנשירה, מועד טרם מבית-הספר ממושכות היעדרויות
 לא התפקוד תחומי שברוב מכך חיזוק מקבלת בסיכון נמצאים לומדים נוער שבני העובדה הלומדים.

 דבר בעבריינות, למעורבות פרט לומדים, שאינם לאלו הלומדים הנוער בני בין מובהקים הבדלים נמצאו
 רבים, בתחומים דומים התנהגות דפוסי יש לומדים שאינם נוער ולבני הלומדים נוער שלבני כך על המעיד

 גם כדאי וכדומה. שוליות בהתנהגויות מעורבות פנאי, דפוסי המשפחה, ועם החברים עם היחסים כגון
 במצבי נוער לבני מיוחדות במסגרות משולבים אשר נוער בני של יתר ייצוג קיים הלומדים שבין לזכור,
 דבר בארץ, הלומדים הנוער בני לכלל ביחס טכנולוגיים, בבתי-ספר נוער בני ושל מפתן, כגון סיכון,

 הטיפול את להעמיק הצדקה יש זאת, לאור הלומדים. הנוער בני של ייחודי" "מצב על הוא אף המצביע
 עם והתיאום הקשר את להגביר ויש נשירה, למניעת המיועדות התכניות והרחבת צמוד ליווי על-ידי בהם

בבתי-הספר. אלה נוער בבני המטפלים הגורמים

 שאינם הנוער בני שמחצית מראים, הממצאים לומדים. שאינם נוער לבני הלימודי בתחום נוספת עזרה
 הסיבות מהן לבחון מקום שיש נראה היל״ה(. )כגון לימודי לקידום בפעילויות היום משתתפים לומדים

 באמצעות השתתפותם את ולעודד אלה, בפעילויות משתתפים אינם לומדים, שאינם נוער שבני לכך
להם. שתתאים פעילות תכנון או הפעילות הרחבת

 ללא אליו נכנסו לומדים ושאינם העבודה בשוק שנמצאים הנוער בני מבין גדול חלק מקצועית. הכשרה
 הכשרה להקניית האפשרויות על יותר מעמיקה במחשבה צורך על מצביע זה ממצא לכך. מיוחדת הכשרה

אחרים. ארגונים עם פעולה שיתוף של ברמה או עצמו התחום במסגרת אלו, נוער לבני מקצועית

 נוער לקידום ביחידות המטופלים הנוער מבני חלק החיילים. אחר ומעקב לצבא לגיוס המוטיבציה עידוד
 זאת, לאור שוליים. בתפקידים משרתים מרביתם כי נמצא, מתגייסים הם וכאשר להתגייס, רוצים אינם

 המשך את לעודד מקום שיש ייתכן כמו-כן, לצבא. ההכנה בתחום ההתערבות של העמקה לשקול יש
 במסגרת הרלוונטיים הגורמים עם התיאום את ולחזק גיוסם לאחר נוער לקידום ביחידות הטיפול

הנוער. בני לצורכי מתאימה להשמה להגיע על-מנת הצבאית

 פנאי. לפעילות מאורגנות במסגרות משתתפים אינם הנוער בני מבין גדול חלק .פנאי לפעילות הזדמנויות
 המוצעות הפנאי בפעילויות נוער בני של יותר גדול מספר של ההשתתפות את לעודד מקום יש זאת, לאור

 שמעודדות בפעולות ההשתתפות היקף הרחבת את ולשקול אחרות, במסגרות או היחידות על־ידי
התנדבותית. ופעילות מנותק לנוער של״ח כגון קהילתית, מעורבות

 ראשית, כיוונים: במספר צרכים על מצביעים הממצאים שוליות. התנהגויות למניעת התכניות הרחבת
 בני של הכללית לאוכלוסייה בהשוואה שונות, שוליות בהתנהגויות המעורבים הגבוהים האחוזים לאור



 שכדאי ייתכן המטופלים, למחצית רבע בין הזה מהסוג בתכניות משתתפים שכיום העובדה ולאור נוער,
 סמים, בנושא נוער לקידום ביחידות היום הקיימות מניעה לתכניות נוער בני של יותר גדול מספר להפנות
 יש ואלכוהול סמים צורכים כבר הנוער בני מבין יחסית גדול שחלק העובדה לאור שנית, וכדומה. אלימות
הטיפולי. הצד את גם אלא המניעתי הצד את רק לא אלה בתכניות להדגיש

 עובדי בקרב והופצו החינוך במשרד ונוער חברה במינהל בכירים גורמים בפני הוצגו זה מחקר ממצאי
בעתיד. ההיערכות תכנון לצורך ומשמשים השדה,



תודה דברי

. :המחקר ביצוע את שאפשרו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה

 יכולים היינו לא בלעדיהם אשר השאלונים, במילוי הפעולה שיתוף על המדריכים ולכל הנוער בני לכל
המחקר. את לבצע

 שלהם המקצועי ומהניסיון מהידע ותרמו שלביו בכל אותו ליוו אשר המחקר, של ההיגוי ועדת לחברי
 והספורט; התרבות החינוך, משרד ונוער, חברה מינהל והערכה, בקרה מפקחת - ברנהולץ יעל :במהלכו

 תחום מנהל - להב חיים ברוקדייל; ג׳וינט-מכון ולנוער, לילדים המרכז בכירה, חוקרת ־ כהן־נבות מרים
 לסוציולוגיה, החוג - רהב גיורא פרופ׳ ;והספורט התרבות החינוך, משרד ונוער, חברה מינהל נוער, קידום

תל-אביב. אוניברסיטת

ובשקלולו. המדגם בבניית המקצועי הייעוץ על רהב גיורא לפרופ׳

 אבירם בת-חן :למחקר המידע באיסוף שהקדישו והזמן הסבלנות הפעולה, שיתוף על המחוזיים לרכזים
 ממחוז לוי-סודאי פזית ;מרכז ממחוז שם־טוב ואורנה כורש הילל ;דרום ממחוז דגן אהרון ;חיפה ממחוז

 מנהלי לכל ירושלים. ממחוז שילה חזי ;הערבי מהמגזר פהמי מחאמיד ;צפון ממחוז סבח יורם ;אביב תל
המחקר. במהלך הפעולה שיתוף על נוער לקידום היחידות

 ממצאי ואת המחקר כלי את לרשותנו העמידו אשר בר-אילן מאוניברסיטת קני ולדפנה הראל יוסי לד״ר
ובריאות. סיכון התנהגויות על הלאומי הסקר

 הייעוץ על כהן־נבות למרים ובמיוחד המחקר. של השונים בשלבים סייעו אשר ברוקדייל מכון חברי לכל
 על לוונברג למרים הממצאים, לניתוח הצעותיה ועל הכלים, בבניית המחקר, הצעת בגיבוש המקצועי

 את ריכזה אשר מסורי, למיכל הנתונים, עיבוד בביצוע עזרתה על ריינפלד לתמר הנתונים. בעיבוד הייעוץ
 על אלון ולבלהה הדוח בהדפסת סייעו אשר שיזגל ואילנה שלומי לטלי המחקר, כלי של הקידוד עבודת

העריכה.
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מבוא .1
 בגילאי נוער בני של הלמידה שיעורי בהעלאת ניכר ולשיפור להישגים הגיעה בישראל החינוך מערכת

 ממערכת נוער בני של נשירתם למניעת המכוונת החינוך משרד מדיניות למרות זאת, עם יחד .18־14
 נוער בני של מבוטל לא מספר עדיין ומגוונות, ייחודיות לימוד מסגרות של רחב מגוון ולפיתוח החינוך

לרשותם. העומדות החינוכיות מהמסגרות המרב את מפיקים אינם

 היהודים הנוער מבני 7.4%) 17-15 בני בארץ הנוער בני מכלל 11.1%ש־ כך על מלמדים קיימים נתונים
 (.1998 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה כלל לומדים אינם אלה( בגילים הערבים הנוער מבני 23.1%ו-

 6.1%ו- היהודים הנוער מבני 1.9%) 17-15 בני הנוער בני מכלל 2.9% :לעבודה פונים האלה הנוער מבני חלק
 8.2% :עובדים ואינם לומדים אינם אשר נוער בני של אוכלוסייה גם יש אלה(. בגילים הערבים הנוער מבני

 )הלשכה אלה( בגילים הערבים הנוער מבני 17.0%ו־ היהודים הנוער מבני 5.5%) 17-15 בני הנוער בני מכלל
 גילם בני בקרב המכריע שהרוב בעוד לומדים, אינם נוער שבני העובדה (.1998 לסטטיסטיקה, המרכזית
 חלק ממנה שנשללות שולית, אוכלוסייה האלה הנוער מבני עושה לכשעצמה היא בבתי-הספר, מבקרים

 ומיומנויות, השכלה לרכישת הזדמנויות רק לא כוללות אלו הזדמנויות גילם. לבני הניתנות מההזדמנויות
 חברתיות בפעילויות חלק לקחת והזדמנויות גילם בני אחרים נוער בני עם למפגש הזדמנויות גם אלא

 גבוה בסיכון אלה נוער בני מצויים תומכות מסגרות בהיעדר בנוסף, בתי־הספר. במסגרת הנעשות ואחרות
רצויות. בלתי להתנהגויות להידרדרות יותר

 הם בהן במסגרות היטב משתלבים שאינם כאלה ישנם בבתי-הספר המשולבים הנוער בני בקרב גם
 מאופיינים אך בבתי-הספר אומנם מבקרים סמויים", "נושרים המכונים אלה, תלמידים נמצאים.

 את להפיק בעדם מונעות אלה בעיות התנהגות. ובעיות בלימודים קשיים איחורים, רבות, בהיעדרויות
 במסגרת. כראוי לתפקד שיוכלו על-מנת נוספת לתמיכה זקוקים והם נמצאים הם בהן מהמסגרות המרב
 )כהן- בתי-הספר תלמידי בקרב התופעה היקף על רב מידע אין זו, קבוצה של יחסית הרחבה ההגדרה בגלל
להתפרסם(. עומד נבות,

 את ונוער, חברה מינהל במסגרת החינוך, מערכת פיתחה אלה, נוער בני של לצורכיהם מענים לתת על־מנת
 כמענה חינוכיים־טיפוליים, שירותים של ולקידומם לפיתוחם פועל זה תחום הנוער. קידום תחום

 שירותי וכולל: המקומיות הרשויות במסגרת פועל התחום מנותק. ונוער בסיכון נוער בני של לצורכיהם
 חינוך שירותי ההשכלה, וקידום השלמה שירותי נוער, לקידום מדריך על-ידי הניתנים אישי וטיפול חינוך

מקצועיות. מיומנויות לפיתוח ושירותים חברתי-ערכי

:הן נוער קידום תחום מטרות
 חינוך במסלולי גילם בני של הנורמטיביות במערכות בסיכון נוער ובני מנותק נוער של מחדש שילוב •

וקהילה. חברה ותרבות, פנאי בצה״ל, ושירות גיוס ועבודה, מקצועית הכשרה ולמידה,
 לתועלתם האישי, לקידומם בהם הטמון האישי הפוטנציאל את ולממש לפתח הנוער בני לכלל סיוע •

סביבם. החברה ולתועלת
חיים. הם בה ומהמדינה מהחברה אלו נוער בני של וניכור ניתוק מניעת •

1



 ולהגיע לאתר המערכת מחויבות את הקובע (,Reaching Out) היישוג עיקרון עומד ההתערבות שיטת בבסיס
 נוער לקידום מדריך על-ידי נעשים הראשוני הקשר ויצירת האיתור מוקדמים. תנאים ללא הנוער בני אל

 לאחר ייעוץ(. או פסיכולוגיה סוציאלית, עבודה ההתנהגות, במדעי ראשון תואר בעל כלל )בדרך מוסמך
 במסגרת משתלב שהוא תוך וכישוריו צרכיו על-פי אישית תכנית לו נבנית הנער, עם הטיפולי הקשר שנוצר

נוער. לקידום היחידה שמציעה הייחודיות התכניות

:כוללות מנותק לנוער ומכוונות נוער קידום בתחום פותחו אשר העיקריות הייחודיות התכניות
היל״ה(. )תכנית מחדש ושילוב השכלה להשלמת תכניות •
בצה״ל. ולשירות גיוס ללשכת הכנה תכניות •
 לזוגיות( )חינוך לקשר גשר אלימות", נגד "אני בסמים, שימוש מניעת כגון ערכי, חברתי לחינוך תכניות •

וכף.
הישרדות(. וקורסי שדה בתי־ספר ציוניים, )סמינרים מנותק לנוער של״ח תכניות •
בקהילה. ופעילים מנהיגות לפיתוח תכניות י
אישי. פוטנציאל ומימוש לפיתוח מקצועיים קורסים •

 קידום מדריכי 35כ-ס פועלים בהן מקומיות, רשויות בתשעים נוער לקידום ומחלקות יחידות פועלות כיום
 מברית- עולים ותיקים, ובנות בנים מטופלים נוער לקידום היחידות במסגרת מורים. 1,000וכ- נוער

והדרוזי. הבדואי הערבי, מהמגזרים נוער ובני מאתיופיה עולים לשעבר, המועצות

 המקצוע אנשי .1983ב־ התקיים נוער לקידום היחידות בטיפול נוער בני בקרב שנערך האחרון הסקר
 השנים של העלייה גל זה ובכלל הישראלית, בחברה שחלו שהשינויים תחושה הביעו ומנהליהן ביחידות

 להמשך כבסיס מקיף סקר ביצוע מחייבים היחידות, של הפעולה בדרכי שחלו שינויים גם כמו האחרונות,
 ביוזמת 1997 מאי בחודש שנערך הסקר ממצאי מובאים זה בדוח היחידות. פעילות של והתכנון הפיתוח

 הקיף הסקר נוער. קידום תחום בטיפול שהיו נוער בני אודות על ונוער, חברה במינהל נוער קידום תחום
 על מידע מאתיופיה. עולים נוער בני מלבד זו, בתקופה ביחידות שנמצאו הנוער בני כלל מבין מייצג מדגם

(.1998 )שמש, נוער לקידום המכון על־ידי במקביל שנערך נפרד סקר במסגרת נאסף אלה נוער בני

המחקר מטרות .2
 והעמדות הצרכים המאפיינים, על ושיטתי עדכני מידע נוער לקידום לתחום לספק הייתה המחקר מטרת

 כבסיס זאת, ידן. על להם הניתנים המענים ועל נוער, לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני של
 הנמצאים הנוער בני של המשתנים הצרכים עם אחד בקנה העולים ומענים עבודה דרכי פיתוח להמשך
 המטופלת האוכלוסייה בהרכב ששינויים תחושה מתוך נבעה למחקר היוזמה שנאמר, כפי היחידות. בטיפול
 ליחידות, הפונה האוכלוסייה בהרכב משינויים והן העלייה מגלי הן הנובעים נוער, לקידום היחידות על-ידי

השונות. האוכלוסייה קבוצות של הייחודיים לצרכים נוער, לבני הניתנים המענים של התאמה מחייבים

 הצרכים על שיטתי מידע לקבל נוער קידום תחום והנהלת המקצוע אנשי ביקשו יותר, מפורט באופן
 בני לשעבר, מברית-המועצות עולים התחום: בטיפול יחסית חדשות חלקן שונות, קבוצות של הייחודיים
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 במאפיינים שינויים שחלו תחושה הייתה בתחום המקצוע אנשי בקרב בנוסף, ובנות. ערבים נוער
 הנוער בני באחוז המשמעותי הצמצום לבסוף, היחידות. בטיפול הנמצאים הנוער בני של הדמוגרפיים

 האם השאלה את העלה והתרבות, החינוך משרד של מכוונת ממדיניות שנבע והמנותקים, הנושרים
 כתוצאה והאם נוער, לקידום ליחידות הפונה האוכלוסייה בהרכב שינוי חל הלמידה בדפוסי השינוי בעקבות

 לחלק מענה לתת על־מנת המערכת. של חדשה היערכות המחייבים צרכים הנוער בני בקרב קיימים מכך
:הבאות הסוגיות הסקר במסגרת נבחנו האלה מהשאלות

 ביחידות המטופלים הנוער בני של המשפחות של אחרים ומאפיינים הסוציו-דמוגרפיים המאפיינים .1
היום. נוער לקידום

 עבודה, לימודים, שונים: חיים בתחומי נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני של מצבם .2
במשפחה. ויחסים חברתיים יחסים

 להשכלה, )ציפיות היחידות בטיפול מוקדים המהווים מרכזיים נושאים כלפי הנוער בני של עמדותיהם .3
וכד׳(. בסמים שימוש לצבא, גיוס

 ביחידות הנוער לבני הקיימים המענים וסוגי נוער לקידום היחידות עם הקשר ליצירת הסיבות .4
 נמצא הנער עמם אחרים בשירותים הניתנים המענים הקשר; ותחומי הקשר צורת נוער: לקידום

מסופקים. הלא הצרכים את הנוער בני והערכת ;בקשר
ההתערבות. דרכי פיתוח מבחינת היחידות של מיוחדת התייחסות הדורשים והנושאים תת-הקבוצות .5

 הסקר בתרשים, שמוצג כפי לבדיקה. העיקריים והנושאים הסקר מטרות של סיכום מוצג 1 בתרשים
 על להם הניתנים המענים ועל נוער לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני של הצרכים על להצביע אמור

 התאמת של תהליך קרי בשטח, הסקר ממצאי הטמעת של לתהליך מוצא נקודת מהווה זה מידע ידן.
 התערבות שיטות או גישות היחידות, מדיניות של בהתאמה להתבטא עשוי זה תהליך לצרכים. המענים
ספציפיות. ותכניות

:נושאים מספר של בחינה באמצעות נעשה הצרכים איתור
המטופלים. הנוער בני של ומשפחתיים אישיים מאפיינים •
צבאי. שירות עבודה, ונשירה, למידה דפוסי :הנוער בני של העיסוק דפוסי .
 יחסים פנאי, פעילות כגון נורמטיבית, התנהגות של דפוסים ובהם הנוער בני של ההתנהגות דפוסי .

 בסמים, שימוש אלכוהול, שתיית שולית: התנהגות של ודפוסים ההורים עם יחסים חברתיים,
בעבריינות. ומעורבות אלימה התנהגות

 מסוגלות תפיסת :זה לנושא הקשורים תחומים שני של בחינה כולל לעתיד, ושאיפות ציפיות תכניות, .
עצמית. והערכה

מפנים. וגורמים ליחידות לפנייה סיבות .

נוספת. לעזרה זקוקים שהם מרגישים הנוער בני בהם תחומים .

 מבני אחד לכל ביחס מידע איסוף על-ידי נעשתה נוער קידום תחום על-ידי הניתנים המענים של בחינה
:נושאים בשלושה הנוער

העיקריים. הטיפול מוקדי .

היחידה. במסגרת הנוער בני משתתפים בהן הפעילויות .
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הנוער. לבני הניתן הטיפול רמת או הטיפול אינטנסיביות של בחינה .

 והנושאים מטרתו הסקר, מוקדי של סיכום נוער: קידום בתחום מטופלים נוער בני סקר :1 תרשים
לבדיקה

המחקר שיטת .3
המחקר אוכלוסיית 3.1

 מלבד ,1997 מאי בחודש נוער לקידום היחידות בטיפול שהיו הנוער בני כל את כללה המחקר אוכלוסיית
 החודשים שלושת במשך מדריך עם שנפגש נערה( )או נער הוא מטופל מאתיופיה. עולים נוער בני

(.1997 )מארס-מאי פעמיים לפחות האחרונים

ממדגם 3.2
 בטיפול. הנמצאים נוער בני כלל של מדויקים רישומים נוער קידום תחום בידי היו לא הסקר ביצוע בעת
 דגימה בסיס על המדריכים מדגם נערך הבנים, לגבי מדריכים. של אשכולות מדגם על התבסס הסקר לכן,

 ונמוך גבוה חברתי-כלכלי מעמד בעלי ביישובים מגורים לפי הן הבנים את לייצג על-מנת שכבתית מקרית
 ביישובים מגורים לפי והן 1(;1996 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה על-ידי שנעשתה חלוקה פי )על

 מעמד□ את קובעים אשר משתני□ מספר פי על קטגוריות 10ל- מחולקים בארץ היישובי□ כלל זו, חלוקה לפי 1
 10 מספר קטגוריה ואילו ביותר הנמוך החברתי־כלכלי המעמד את מציינת 1 מספר קטגוריה החברתי-כלכלי.

 שייכי□ הלמ״ס חלוקת לפי אשר יישובי□ הנוכחי, במחקר המדגם לצורך ביותר. הגבוה המעמד את מציינת
 נכללו 10־6 לקטגוריות שייכי□ אשר ויישובים נמוך״ חברתי-כלכלי ״מעמד בקטגוריה נכללו 5 עד 1 לקטגוריות
גבוה". חברתי-כלכלי "מעמד בקטגוריה
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 עד ־ וקטנים תושבים, 250,ל־ססס 50,000 בין שבהם בינוניים גדולות(, ערים )רק גדולים :שונים בגדלים
במדגם. שנכללו המדריכים פועלים בהם היישובים רשימת מוצגת 1 בלוח תושבים. 50,000

 לשעבר, מברית־המועצות עולים ושל ערבים נוער בני של בנות, של במדגם הולם ייצוג להבטיח על-מנת
 של החברתי-כלכלי למעמד ו/או לגודל התייחסות ללא בנפרד, אלו אוכלוסיות של המדריכים נדגמו

 הבנות, ושל העולים הנוער בני של המדריכים כל (.1 לוח )ראה אלה מדריכים עובדים בהם היישובים
 הועברו יישובים, סוגי לפי שכבתית מקרית דגימה בסיס על שנערך המדריכים במדגם עלו אשר

 יהודים בנים .1 תת־קבוצות: מארבע בנוי המדגם כך אלה. לאוכלוסיות המיוחדים לתת־המדגמים
 חברתי־כלכלי מעמד של קטגוריות שתי ולפי יישובים של גדלים שלושה פי על נדגמו כאמור אשר ותיקים,

 מברית- עולים נוער בני .4 ובנות(; בנים )כולל ערבים נוער בני .3 3ותיקות; יהודיות בנות .2 2היישוב; של
ובנות(. בנים )כולל לשעבר המועצות

בה. להשאירם והחלטנו במדגם עלו אשר דרוזים נוער בני חמישה כוללת זו שקבוצה לציין יש2
בה. להשאירן והחלטנו במדגם עלו אשר דרוזיות בנות תשע כוללת זו קבוצה

 ותת-מדגמים חברתי מעמד היישוב, גודל לפי שנדגמו, המדריכים פועלים בהם יישובים :1 לוח
בצים של תת״מדגם

גדולים יישובים  בינוניים יישובים
 ברק, בני נתניה,

 באר אשקלון,
רמלה שבע,

 קטנים יישובים
 כרמיאל, עפולה,
 גת, קריית

 שדרות, אופקים,
דליית-אל-כרמל

ותיקים יחודים
נמוך חברתי-כלכלי מעמד

חיפה אביב, תל ירושלים, לציון, ראשון גני ביאליק, קריית גבוה חברתי־כלכלי מעמד
הרצליה, רעננה, ציונה, נס תקווה,

כפר־סבא ראש אונו, קריית
נשר יבנה, העין,
חנה פרדס

 שפרעם, אתא, קריית כרכור, חנה פרדס לציון, ראשון אביב, תל ברק, בניבנות של תת-מדגם
רמלה ירושלים,

הערבים של תת-מדגם

 עולים של תת-מדגם
לשעבר מברית-המועצות

טמרה עילוט, אום־אל-פאחם, טירה, באקה־אל-גארביה, נצרת, ג׳ת,

 מגדל גת, קריית אשקלון, העין, ראש ביאליק, קריית בת־ים, אביב, תל
 שבע באר עילית, נצרת העמק,

 בני של רשימה נוער, קידום תחום מטעם לכך שמונה לרכז מסר במדגם שנכללו מהמדריכים אחד כל
:לגבי מידע נאסף בטיפולו. הנמצאים הנוער

פחות. או נוער בני 20 נכללו שברשימותיהם מדריכים של בטיפולם שנמצאו הנוער בני כל .1
 )ונדגמו נוער בני 20מ- יותר נכללו שברשימותיהם מדריכים של בטיפולם שהיו הנוער מבני מחצית .2

מקרי(. באופן
נוער. בני 659 על מידע נאסף הכל בסך
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 מספר על נוער לקידום היחידות בכל נתונים נאספו באמצעותו אשר מיפקד נערך המידע לאיסוף במקביל
 עולי ערבים, ותיקות, יהודיות בנות ותיקים, יהודים בנים הבאות: הקטגוריות לפי ביחידות המטופלים

 ושימש יישוב לפי רוכז המיפקד באמצעות שנאסף המידע ודרוזים. לשעבר ברית-המועצות עולי אתיופיה,
 תת-האוכלוסיות של למשקלן בהתאם שוקללה במדגם תת-אוכלוסייה כל בסקר. הנתונים לשקלול בסיס
 בטיפול שהיו נוער בני 13,054 מייצגים המקרים 659 ולפיכך, נוער, קידום תחום אוכלוסיית בכלל

 מדגם של השקלול לשם (.2 לוח )ראה מאתיופיה( עולים מטופלים כולל )לא תקופה באותה היחידות
 למספר בהתאם בנפרד, היישובים מקבוצות אחת לכל התייחסות הייתה הוותיקים היהודים הבנים

 ביחס נאסף מהמידע חלק שכאמור, העובדה את בחשבון לקח השקלול כמו-כן, בהן. שהיו המטופלים
 מקרים לכן, המדריכים. מטופלי מחצית של מקרי מדגם על וחלק שנדגמו המדריכים של המטופלים לכל

כפול. משקל קיבלו מהמקרים, מחצית נדגמו שמרשימותיהם מדריכים על-ידי שטופלו

 נוער, לקידום ביחידות המטופלים כלל ומספר שהתקבלו נוער בני ושאלוני מדריך שאלוני מספר :2 לוח
במדגם תת-קבוצות לפי

ותיקי□ יהודי□ בנים

 מגזר
ערבי

 עולי□
 מברית־

 המועצות
לשעבר בנות

 ערי□
גדולות

 יישובים
 בינוניים,

 מעמד
גבוה

 יישובים
 בינוניים,

 מעמד
נמוך

 יישובים
 קטנים,
 מעמד
גבוה

 יישובי□
 קטנים,
 מעמד
נמוך

 בנים
 יהודי□
 ותיקים
)סח״ב( סה״ב

מקרי□ מספר
100 107 107 94 92 88 81 81 436 750 :שנדגמו

שאלונים מספר
:שהתקבלו

99 72 92 90 86 65 80 73 394 659 למדריך שאלון
היענות שיעור

99 67 86 96 93 74 99 90 90 87 )באחוזים(
94 65 86 70 72 47 62 73 324 569 לצער שאלון

היענות שיעור
94 61 80 74 78 53 76 90 74 76 )באחוזים(

השאלונים מספר
:*שמנותחים

99 121 119 68 65 62 76 49 320 659 למדריך שאלון
94 109 109 50 52 49 58 48 257 569 לנער שאלון

נוער בני מספר
678 2,852 2,301 2,329 981 1,314 981 1,618 7,223 13,054 *בשנה" מטופלי□

 עלו אשר לשעבר מברית־המועצות והעולים הוותיקות היהודיות שהבנות לאחר קבוצה בכל שאלונים מספר "
אלו לקבוצות המיוחדים לתת־מדגמים הועברו יישוב סוגי לפי במדגם

מאתיופיה עולים מטופלים כולל לא **

ממחקר כלי 3.3
:נוער קידום תחום וצוות ברוקדייל מכון צוות על-ידי במשותף שפותחו כלים שני באמצעות נאסף המידע

 הותאם השאלון ביחידות. הנוער בני של המדריך על־ידי עצמי למילוי הנוער לבני ניתן לנער, שאלון
 )עברית, שלהם האם בשפת להם והוגש הנוער בני של ליכולתם הנקרא בהבנת הנדרשת הרמה מבחינת

ורוסית(. ערבית
 ופעילות בילוי דפוסי משפחתם, ועל הנוער בני על פרטים :הבאים בתחומים שאלות כלל השאלון

 שימוש אלימות, בהתנהגויות מעורבות משפחה, ובני ההורים עם יחסים חברתיים, יחסים פנאי,
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 לצבא(, הגיוס כלפי עמדות )כולל לעתיד ציפיות עצמי, ודימוי מסוגלות תפיסת ובסמים, באלכוהול
 שאלות מספר גם נשאלו העולים הנוער בני ועבודה(. )לימודים העיסוק ממסגרת ושביעות-רצון עיסוק

 נוער, לקידום היחידות עם שלהם הקשר על הנוער בני כל נשאלו בנוסף, בארץ. החברתית קליטתם על
מהיחידות. נוספת עזרה לקבל רוצים היו הם בהם ותחומים ליחידות לפנות אותם שהביאו הסיבות

 :הבאים בתחומים מידע כלל השאלון בעצמם. מילאו הנוער בני שמדריכי שאלון : למדריך שאלון .2
 ההורים, בתפקוד בעיות המשפחה, של הכלכלי המצב של הערכה ומשפחתם, הנוער בני על פרטים

 עם משפחתם או הנוער בני של הקשר הנוער, בני של הזנחה או והתעללות ההורים בין אלימות
 עיסוק הנוער, בני של ובתפקוד בהתנהגות שונות בעיות נוער, לקידום היחידות על .נוספים שירותים

נוער. לקידום היחידות עם הנוער בני של והקשר לימודי, ורקע

 מאי־יולי החודשים במהלך נוער קידום תחום מטעם הרכזים באמצעות למדריכים הוגשו השאלונים
 השאלונים את להעביר ובנוסף שלו, המטופלים אודות על שאלונים למלא התבקש מדריך כל .1997

 בין כמתווכים שימשו נוער קידום רכזי בחזרה. ולקבלם כך ואחר עצמם למטופלים הנוער לבני המיועדים
 המחקר. לצוות והחזרתם קבלתם השאלונים, מילוי אחר לעקוב היה ותפקידם החוקרים לבין המדריכים

 2 לוח היענות. 76% שהם נוער, בני שאלוני 569ו- היענות 870/0 שהם מדריך, שאלוני 659 נאספו הכל בסך
 שאלונים מספר ההיענות, ואחוזי שהתקבלו השאלונים מספר שנדגמו, המקרים מספר את מפרט

במדגם. תת־הקבוצות לפי המטופלים ומספר מנותחים

הניתוח אסטרטגיות 3.4
 הנמצאות שונות אוכלוסייה קבוצות של הייחודיים הצרכים על לעמוד בניסיון מתמקד הממצאים ניתוח

 "בנות"(, )להלן ותיקות יהודיות בנות "בנים"(, )להלן ותיקים יהודים בנים נוער: קידום תחום בטיפול
 היחידות בטיפול הנמצאת שהאוכלוסייה מאחר בנוסף, לשעבר. מברית-המועצות ועולים ערבים נוער בני

 נוער בני בין השוואה תוך מהנתונים חלק מוצגים שונים, עיסוקים בעלי נוער מבני מורכבת נוער לקידום
 מאפיינים מוצגים בדוח כמו-כן, מנותקים. נוער ובני עובדים נוער בני ועובדים(, לומדים )או לומדי□
 קיים זו אוכלוסייה קבוצת של במדגם רק כאמור, יישוב. סוגי לפי הוותיקים היהודים הבנים של נבחרי□

 בדוח יש לכך, בנוסף שונים. גדלים ולפי ונמוך גבוה חברתי-כלכלי מעמד לפי מיישובים נוער בני ייצוג
 רווחה של הסקר מתוך ממצאים מספר עם ארציים, כלל נתונים עם נבחרים ממצאים של השוואות
 ממצאי עם (,1997 ואחרים, )הראל בארץ י״א עד ו׳ תלמידי בקרב שנערך סיכון והתנהגויות חברתית
 הארצי מהמחקר ממצאים ועם (,1998 וגבעון, כהן־נבות ,1995 )כהן, בסיכון נוער בני על אחרים מחקרים

(.1984 ופרישוף, )להב 1983ב- נוער קידום בתחום שנערך הקודם

 האישיים המאפיינים את מתאר הרביעי הפרק הבא: הסדר לפי בדוח מוצגים הסקר ממצאי
 נוער, קידום בתחום המטופלים הנוער בני של דמוגרפיים מאפיינים כולל הנוער, בני של והמשפחתיים

 או לאלימות וחשיפות ההורים של החברתי בתפקוד בעיות הנוער, בני משפחות של מרכזיים מאפיינים
 דפוסי הכוללים הנוער, בני של העיסוק דפוסי על ממצאים מוצגים החמישי בפרק במשפחה. הזנחה
 של שונים היבטים על הממצאים מוצגים השישי בפרק בצה״ל. והשירות עבודה דפוסי ונשירה, למידה
 השווים, קבוצת עם חברתיים יחסים משפחה, ובני ההורים עם יחסים הכוללים הנוער, בני תפקוד
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 בהתנהגויות ומעורבות פנאי פעילות לשעבר, מברית-המועצות העולים הנוער בני של חברתית השתלבות
 מציג השביעי הפרק בעבריינות. ומעורבות אלימות דפוסי בסמים, שימוש אלכוהול, שתיית שוליות:

 הקרוב לעתיד שלהם התכניות על ותעסוקתיים, לימודיים להישגים הנוער בני ציפיות על ממצאים
 לבני הניתנים המענים על ממצאים כולל השמיני הפרק הנוער. בני בקרב העצמית ההערכה ועל והרחוק

 בהן הפעילויות טיפול, מוקדי לשירות, לפנייה סיבות מפנים, גורמים נוער: לקידום היחידות על-ידי נוער
 בני בהם תחומים הטיפול, של האינטנסיביות מידת נוער, לקידום היחידות במסגרת הנוער בני משתתפים

 חשים הם בה והמידה מהיחידות שביעות־רצון מהיחידות, נוספת עזרה לקבל רוצים שהיו חשים הנוער
 לפי הוותיקים היהודים הבנים קבוצת אודות על נבחרים ממצאים מציג התשיעי הפרק על-ידיהן. שנעזרו

 עיסוק דפוסי ומשפחתיים, אישיים מאפיינים כוללים אלה ממצאים טיפול. מקבלים הם בהם יישוב סוגי
 סיכום מציג האחרון הפרק נוער. לקידום היחידות על־ידי הניתנים והמענים שולית התנהגות הנוער, בני
לדיון. וסוגיות העיקריים הממצאים של

הנוער בני של משפחתיים ומאפייני□ דמוגרפיים מאפיינים .4
 לקידום והמחלקות היחידות על-ידי המטופלים הנוער בני של דמוגרפיים מאפיינים מוצגים זה בפרק

 קבוצות לפי הנוער בני של והמין הגיל את מציג 3 לוח משפחותיהם. של נבחרים ומאפיינים נוער
 נוער בני 13,054ב- מטפלות נוער לקידום והמחלקות היחידות מהלוח, לראות שניתן כפי אוכלוסייה.

 55כ-ס עוד היחידות בטיפול נמצאים בנוסף לשעבר(. מברית-המועצות ועולים ערבים ותיקים, )יהודים
 בטיפול הנמצאים הנוער מבני (55%) ממחצית יותר זה. בסקר נכללו שלא אתיופיה יוצאי נוער בני

 אחוזים חמישה ותיקות. ישראליות בנות 18%וכ- ותיקים ישראלים בנים הם נוער לקידום היחידות
 הן נמוך זה אחוז בנות. ומיעוטן בנים מרביתם - ערבים הם השירות בטיפול הנמצאים הנוער בני מקרב
 בני של יחסית הגבוהים לאחוזים בהתייחס והן ישראל אוכלוסיית בכלל הערבים הנוער בני לאחוז יחסית

 לשעבר. מברית-המועצות עולים הם המטופלים מבין 22%כ- זו. אוכלוסייה בקרב לומדים שאינם נוער
 בגיל הנוער בני אוכלוסיית בכלל לשעבר מברית־המועצות העולים של משיעורם מכפול יותר זה אחוז

זו. אוכלוסייה בקרב התערבות ומתן ביישוג השירות הצלחת על המצביע דבר (,9.7%) 17־15

_________________________*)באחוזים( מער קידום תחוס בטיפול הגוער גני של דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
 מברית-המועצות עולים

לשעבר ערבים בנות בניס סת״כ_________________________

2,852
22

678
5

2,301
18

7,223
55

13,054
100

 *בשנה מטופלים נוער בני
 במספרים סה״ב
באחוזים סה״ב

74 87 0 100 76 בנים( )אחוז מין

100 100 100 100 100 גיל
6 2 11 7 7 14 עד

84 92 84 75 80 18-15
10 6 5 18 13 ומעלה 19

16.7 17 16.4 17.1 16.9 ממוצע גיל
מאתיופיה עולי□ נוער בני כולל לא *
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 הבנות אחוז בנות. הן רבע ואילו בנים, הם היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני מכלל שלושה-רבעים
בלבד. 13%ל־ ומגיע יותר עוד נמוך הערבים בקרב היחידות בטיפול הנמצאות

 זה נתון השונות. בקבוצות ודומה 17ל־ קרוב היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני של הממוצע הגיל
.17.6 על שעמד נוער בקידום שנערך הקודם הסקר לממצאי בהשוואה במקצת נמוך

 יחד .18־15 בני הם ביחידות המטופלים הנוער בני של הארי חלק נוער, לקידום התחום למדיניות בהתאם
 אחוז (.7%) פחות או 14 בני נוער בני של מבוטל לא באחוז מטפל שהתחום כך על מצביע הלוח זאת, עם

 מבוטל מיעוט רק הערבים בקרב ואילו (,11%) יחסית גבוה התחום בטיפול הנמצאות הצעירות הנערות
 לאחר גם הנוער מבני חלק עם בקשר להיות ממשיכות היחידות (.1 לוח ראה ,2%) צעירים מהמטופלים

 אחוזים היהודים. הבנים בקרב נמצאו 18 גיל מעל נוער בני של יחסית גבוה אחוז .18 גיל את שעברו
הבנות. ובקרב הערבים בקרב נמצאו הזו הגיל בקבוצת מטופלים של יחסית נמוכים

 ביחידות המטופלים הנוער בני כי עולה, מהלוח הנוער. בני משפחות של מרכזיים מאפיינים מציג 4 לוח
 בחברה ולמצוקה חברתיות-כלכליות לבעיות הקשורים מאפיינים בעלות במשפחות חיים נוער לקידום

 החיים הילדים אחוז חד-הוריות. במשפחות חיים ביחידות המטופלים כלל מקרב רבע הישראלית.
 למגמות בהתאם (.1997 וציונית, אריה )בן 7% הוא בישראל הילדים כלל בקרב חד־הוריות במשפחות
 נמצא נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הערבים הנוער בני בקרב גם האוכלוסייה, בכלל הקיימות

 הוא אף מהווה זה אחוז זאת, עם יחד (.8%) חד־הוריות במשפחות החיים נוער בני של יחסית קטן אחוז
 חד־הוריות. במשפחות חיים מהילדים 2%כ־ שבה בארץ, הערבית האוכלוסייה לכלל ביחס יתר ייצוג
 גבוה לשעבר מברית-המועצות העולים המטופלים בקרב חד־הוריות במשפחות החיים הנוער בני אחוז

 בכלל קבוצות בין הבדלים משקפים הממצאים זה, במקרה גם (.34%) המטופלים לכלל יחסית
 המטופלים בקרב חד-הוריות במשפחות החיים נוער בני של יתר ייצוג על גם מצביעים אך האוכלוסייה,

 )בן 15%כ- הוא כאלה במשפחות החיים העולים הילדים אחוז העולים: לאוכלוסיית ביחס גם ביחידות,
 החיות הבנות אחוז ביחידות המטופלים הוותיקים הישראלים שבקרב לציין מעניין (.1995 וציונית, אריה

זה. מסוג במשפחות החיים הבנים מאחוז משמעותי באופן נמוך חד-הוריות במשפחות

 ארבעה יש שבהן במשפחות חיים נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני ממחצית יותר
 זה, במאפיין גם הישראלית. בחברה מצוקה מצבי עם המתקשר נוסף משפחתי מאפיין - יותר או ילדים

 אלה, ממשפחות ילדים של יתר ייצוג על מצביעים נוער לקידום ביחידות המטופלים בקרב הממצאים
 )ארבעה ילדים מרובות משפחות הן היהודיות המשפחות כלל בקרב 12.8% האוכלוסייה: לכלל יחסית
 בנוסף, (.1994 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה הערביות המשפחות מכלל 41.2%ו- יותר( או ילדים

 בני כל הערבים בקרב בעוד השונות. המשורתות הקבוצות בין ההבדלים את משקפים אלה ממצאים
 נמוך העולים בקרב אלה ממשפחות הילדים אחוז יותר, או ילדים ארבעה עם ממשפחות הם הנוער

 הישראלים בקרב ילדים מרובות ממשפחות הבאות הבנות אחוז זה, במאפיין גם (.11%) במיוחד
הבנים. מאחוז משמעותי באופן נמוך הוותיקים
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 ,4 מלוח לראות שניתן כפי המשפחות. בקרב מצוקה למצבי הקשור נוסף מאפיין הנה ההורים השכלת
 של אבותיהם כאשר מכך, פחות או יסודית השכלה בעלי הם המטופלים כלל מבין 40%כ- של אבותיהם

 משמעותי באופן גבוה נמוכה השכלה בעלי שאבותיהם הנוער בני אחוז כלל. למדו לא הנוער בני מכלל 6%
 מיסודית. נמוכה או יסודית השכלה בעלי הם הערבים הנוער בני מאבות 77% הערבים: בקרב

 למדו לא רבע מתוכן מכך, פחות או יסודית השכלה בעלות הן הערבים הנוער מבני 85% של אמהותיהם
 הם זו בקבוצה הנוער בני מבין בלבד 6% של אבותיהם העולים. קבוצת בקרב מאוד שונה המצב כלל.
כלל. למדו לא שאבותיהם נוער בני ואין מכך, נמוכה או יסודית השכלה בעלי

)באחוזים( הנוער בני משפחות של מרכזיים מאפיינים :4 לוח
 מברית-המועצות עולים

לשעבר ערבים בנות בניס סה״כ
34 8 20 25 25 *חד-הוריות משפחות
11 100 58 70 56 *יותר או ילדים ארבעה

*אם השכלת
0 26 5 12 9 למדה לא
4 59 34 36 29 יסודי בית-ספר

*אב השכלת
0 4 3 11 6 למד לא
6 73 35 37 32 יסודי בית־ספר

15 32 29 24 23 עובד אינו משפחה ראש
1.33 2.18 1.53 1.56 1.54 לחדר( )נפשות דיור צפיפות

המדריך( )הערכת כלכלי מצב
11 8 10 10 10 בסיסיים צרכים לספק קושי
52 40 33 41 42 בלבד בסיסיים צרכים מספק

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *

 הנמצאות הוותיקות הישראליות הבנות מקרב יותר קטן שאחוז נראה ההורים, השכלת בנושא גם
הוותיקים. הישראלים לבנים בהשוואה כלל, למדו שלא להורים בנות הן היחידות בטיפול

 בה למצוקה המשפחה ממאפייני יותר ישירים מדדים הם כלכלי מצב של והערכה דיור צפיפות אבטלה,
 חיים היחידות, בטיפול הנמצאים הנוער מבני כרבע 4 מלוח לראות שניתן כפי הנוער. בני נתונים

 בקרב יותר גבוה זה אחוז חד-הורית(. במשפחה האם או )האב עובד אינו הבית משק ראש בהן במשפחות
 בני מבין 10%ל- ביחס (.15%) לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני בקרב ונמוך (32%) הערבים

 הבסיסיים. צרכיה את לספק מתקשה שהמשפחה המדריכים העריכו היחידות בטיפול הנמצאים הנוער
 המאפשרת חיים ברמת חיה שהמשפחה היחידות מדריכי העריכו הנוער בני מבין נוספים 42%ל־ ביחס
 נפשות 1.54 היא היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני בקרב הדיור צפיפות בלבד. בסיסיים צרכים לספק
הערבים. בקרב לחדר נפשות 2.18ו- בממוצע, לחדר
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 ההורים, של החברתי בתפקוד בעיות הם נוער בני בקרב מצוקה מצבי עם המתקשרים נוספים מצבים
 לראות שניתן כפי בעבריינות. עיסוק או התמכרויות נפש, מחלות כרוניות, מחלות או מוגבלויות כגון

 סובל ההורים אחד לפחות בהם ממשפחות באים היחידות בטיפול הנמצאים הנוער מבני 44% ,5 מלוח
 סובל מהוריהם שאחד הנוער בני אחוז מהבית. קרובות לעתים נעדר שהוא או האלה, הבעיות מאחת
 בקרב במיוחד ונמוך (,51%) הוותיקים הישראלים הבנים בקרב במיוחד גבוה האלה הבעיות מאחת

(.26%) לשעבר מברית־המועצות העולים

)באחוזים( הגוער גגי של תתודים של חגרתי בתפקיד בעיות :5 לוח
ערבים בנות בנים סת״ג________________________________________

16 24 25 21 * כרונית מחלה או מוגבלות
45 40 51 44 **ההורים של לקוי חברתי תפקוד

לשעבר מברית־המועצות עולים
9

26
כרונית מחלה או ממוגבלות סובל לפחות ההורים אחד •

 התמכרות באישיות, נפש/הפרעה מחלות הבאות: הבעיות מבין לפחות מאחת סובל לפחות ההורים אחד *•
ממושכות היעדרויות עבריינית, התנהגות לסמים, או לאלכוהול

 בני כלל מקרב אחוזים עשר אחד במשפחותיהם. הנוער בני חשופים להם ובעיות קשיים מתאר 6 לוח
 לאלימות חשופים דומה אחוז במשפחה. מיני לניצול או פיזית לאלימות חשופים המטופלים הנוער

 פיזית מהתעללות הסובלות הבנות אחוז בבית(. החי זוגו בן לבין ההורה בין )או הוריהם בין המתרחשת
 יוצאי בקרב במיוחד נמוך מינית או פיזית מהתעללות הסובלים שיעור (.21%) במיוחד גבוה מינית או

 במיוחד נמוך ההורים בין לאלימות החשופים הנוער בני אחוז גם והערבים. לשעבר ברית-המועצות
 כלומר, במשפחתם, קשה פיזית להזנחה חשופים שהם דווח המטופלים מכלל 6%ל- ביחס אלה. בקבוצות

 בתחום מבעיות הסובלות הבנות אחוז להזנחה, בנוגע גם וכד? הולם ביגוד מספיק, מזון מקבלים אינם
 בדיקה סטטיסטית. מבחינה מובהק אינו זה הבדל כי אם האחרות, לקבוצות בהשוואה מקצת גבוה זה
 מובהקים הבדלים קיימים ההזנחה בתופעת רק כי מראה, גיל לפי ההזנחה ותופעת לאלימות חשיפה של

 עם יותר קשה פיזית הזנחה על המצביעים הבדלים השונות, הגיל קבוצות בין סטטיסטית מבחינה
בגיל. העלייה

)באחוזים( במשפחת הזנחת או לאלימות החשופים נוער בני :6 לוח
לשעבר מברית-המועצות עולים ערבים בנות בנים סת״ג נוער בני מספר

4 4 21 11 11 *הנער כלפי מינית או פיזית אלימות
6 4 8 6 6 הנער של קשה פיזית הזנחה
4 8 13 12 10 *הזוג( )בני ההורים בין אלימות

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים ״

סיכום 4.1
 יחד .17־15 בגיל המכריע ורובם בנים הם נוער לקידום היחידות על-ידי המטופלים מבין כשלושה־רבעים

 ההשוואה .18 גיל מעל או פחות, או 14 בני צעירים הם היחידות מטופלי מבין משמעותי אחוז זאת, עם
 בעוד יותר צעירות להיות נוטות היחידות בטיפול הנמצאות שהבנות כך על מצביעה השונות הקבוצות בין

 הנוער בני אחוז .18 גיל לאחר גם בטיפול להישאר המטופלים משאר יותר נוטים ותיקים יהודים שבנים
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 העובדה את ומשקף יחסית נמוך הערבים בקרב בטיפול הנמצאים המבוגרים הנוער ובני הצעירים
היעד. אוכלוסיית את יותר מדויק באופן לאתר נוטה התחום זו אוכלוסייה שבקרב

 מצוקה על המעידים מאפיינים בעלות משפחתיות מסביבות באים ביחידות המטופלים הנוער בני
 בלבד 7%ל- בהשוואה וזאת חד-הוריות ממשפחות הם היחידות מטופלי מכלל רבע וכלכלית. חברתית

 גבוה אחוז יותר. או ילדים ארבעה להן שיש ממשפחות באים ממחציתם יותר בארץ. הילדים כלל מקרב
 אך יותר קטן ואחוז מיסודית, נמוכה או יסודית השכלה בעלי הם הנוער בני הורי מבין יחסי באופן

 ראש בהן ממשפחות הם הנוער מבני כרבע כלל. למדו לא האמהות( מבין )בעיקר ההורים מבין משמעותי
 על רק לענות מאפשר ממחציתם יותר של הכלכלי שמצבם העריכו והמדריכים עובד לא הבית משק

 היחידות על-ידי המטופלים הנוער בני למחצית קרוב מכך. פחות או המשפחה של בסיסיים צרכים
 תפקודו על להקשות העשויה מבעיה סובל ההורים אחד לפחות בהן ממשפחות באים נוער לקידום
 או בעבריינות עיסוק התמכרות, נפש, מחלת מוגבלות, או כרונית מחלה כהורה: תפקודו ועל החברתי

 הזנחה או ההורים בין אלימות להתעללות, חשופים הנוער מבני כחמישית בנוסף, מהבית. היעדרויות
קשה.

V-
x עם אחד בקנה העולים הבדלים על להצביע ניתן המשפחתית, הסביבה מבחינת הקבוצות בין ^בהשוואה 

 לשעבר, מברית-המועצות העולים הנוער בני בקרב האלה. מהקבוצות אחת כל של הייחודיים המאפיינים
 של יתר ייצוג ישנו זו קבוצה בקרב שגם למרות חד־הוריות, ממשפחות נוער בני של יותר גדול אחוז נמצא

 העולים קבוצת העולים. הנוער ובני הילדים אוכלוסיית לכלל בהשוואה חד־הוריות ממשפחות נוער בני
 ראש בהן גדולות, ממשפחות הבאים נוער בני של אחרות לקבוצות יחסית קטנים באחוזים גם התאפיינה

 החברתי בתפקוד בעיות גם מאוד. נמוכה השכלה בעלי או השכלה חסרי וההורים עובד אינו הבית משק
העולים. קבוצת בקרב פחות נפוצות היו והזנחה במשפחה אלימות של ובבעיות ההורים של

 יותר. או ילדים ארבעה בנות ממשפחות באים הנוער בני שכל מאוד בולט הערבים הנוער בני בקרב
 האמהות( )ובעיקר ההורים בהן במשפחות החיים ילדים של יחסית הגבוהים האחוזים בולטים כמו־כן,

 עובד אינו הבית משק ראש בהן ממשפחות הנוער בני אחוז גם נמוכה. השכלה בעלי או השכלה חסרי הם
 נוער בני של יחסית קטן אחוז נמצא הערבים בקרב זאת, עם יחד זו. אוכלוסייה בקרב יחסי באופן גבוה

 נובעים אלו שהבדלים ייתכן זוג. בני בין אלימות שיש או מהתעללות, סובלים שהם דווח לגביהם
זו. אוכלוסייה בקרב בדיווח מהבדלים

 הבנות לבין הבנים בין המשפחתיים במאפיינים הבדלים נמצאו הוותיקים, היהודים הנוער בני בקרב
 להן שיש וממשפחות חד-הוריות ממשפחות הן הבנות מקרב יותר קטן אחוז היחידות. בטיפול הנמצאים

 והמדריכים השכלה חסרי הם הבנות מבין יותר קטן מעט אחוז של הוריהן יותר. או ילדים ארבעה
 בסיסיים לצרכים רק מספיק המשפחות של הכלכלי שמצבן מביניהן יותר קטן מעט אחוז לגבי מעריכים

 או פיזית מהתעללות סובלות שהן דווח הבנות מבין יותר גבוה לאחוז ביחס זאת, לעומת מכך. פחות או
מינית.

 הנוכחי, בסקר והמשפחתיים האישיים הדמוגרפיים המאפיינים על לעיל שהוצגו הממצאים של השוואה
 כי מראה, 1983ב- נוער לקידום ביחידות המטופלים אודות על שנערך הקודם הארצי הסקר לממצאי
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 הממוצע הגיל כמו-כן, האמור. בסקר שדווח מהאחוז יותר גבוה כיום ביחידות הנמצאות הבנות שיעור
 הנוכחי שבסקר גם עולה זו מהשוואה הקודם. לסקר בהשוואה במקצת נמוך היום היחידות מטופלי של

 ילדים, מרובות במשפחות חיים יותר קטן אחוז חד-הוריות, במשפחות חיים נוער בני של יותר גבוה אחוז
 כמו-כן, חמורה. כלכלית במצוקה שחיים נוער כבני המדריך על־ידי הוערכו נוער בני של יותר קטן אחוז
 נראה, (.1984 ופרישוף, )להב האמור בסקר שדווח למה בהשוואה יותר גבוהה ההורים של ההשכלה רמת

 הישראלית בחברה שחלו השינויים עם אחד בקנה עולים הנוער בני משפחות במאפייני אלה שינויים כי
חברתיים. תחומים באותם האחרונות השנים חמש-עשרה במהלך

הנוער .בני של העיסוק דפוסי .5
 התייחסות הדורשות תת־האוכלוסיות מיהן לבחון היא הנוכחי הסקר של המרכזיות המטרות אחת

 על להצביע עשויים ביחידות המטופלים הנוער בני של שונים עיסוקים נוער. לקידום התחום של מיוחדת
 לבני מציעה שהחברה המרכזי התפקיד הוא התלמיד תפקיד שונים. צרכים בעלות קבוצות של קיום

 המבוגרים בחברת הנער של השתלבותו לקראת מובהק הכנתי בתפקיד מדובר .18 לגיל שמתחת הנוער
 של המרכזיות המטרות אחת החברה. בשולי אחרת או זו במידה נמצא אותו ממלא שאינו מי כל ולפיכך,

 ממסגרות נשרו או לימודיות במסגרות להשתלב המתקשים נוער לבני לסייע היא נוער לקידום היחידות
 הגיוס מיוחדים. צרכים יש עובדים נוער לבני ולפיכך מבוגרים של עולם בעיקרו הוא העבודה עולם אלו.

 נורמטיבי במסלול להשתתף הזדמנות חברתית-כלכלית מצוקה בתנאי החיים נוער לבני מהווה לצה״ל
 לאחר בתעסוקה הנוער בני להשתלבות לתרום פוטנציאל יש לצבא כמו-כן, הישראלית. בחברה נוער לבני

השחרור.

צבאי. ושירות עבודה ונשירה, למידה דפוסי על מידע מובא זה בפרק

 העיקריות המסגרות פי על לנוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני התפלגות את מציג 7 לוח
ביחידות. המטופלות השונות האוכלוסייה קבוצות ולפי משתתפים הם בהן

)באחוזיס( *קבוצת לפי הגוער, בכי של העיסוק דפוסי ;7 לוח
בנים סה״כ

100 100
לשעבר מברית-המועצות עולים ערבים בנות
100 100 100 סה״כ

33 4 45 31 32 לומדים
22 -- 16 12 15 ועובדים לומדים
21 79 19 30 28 בלבד עובדים
2 " 1 2 2 חיילים

22 17 19 25 23 **מנותקים
 (p<0.05) chi2 מבחן פי על מובהקים ההבדלים *

חיילים או לומדים עובדים, "*אינם

 )בני בבית-ספר לומדים היחידות בטיפול הנמצאים הנוער מבני ממחצית פחות מהלוח, לראות שניתן כפי
 בני מכלל 15%) הלומדים הנוער מבני כשליש היחידות(. מטעם היל״ה בתכנית לומדים אחרים נוער
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 לומדים ואינם עובדים הנוער בני מבין אחוזים ושמונה עשרים עבודה. עם הלימודים את משלבים הנוער(
לומדים. ואינם עובדים שאינם מנותקים נוער בני הם 23%וכ-

 בקרב במיוחד גבוה הלומדים אחוז העיסוק. בדפוסי השונות הקבוצות בין הבדלים על מצביע הלוח
 בקרב ביותר נמוך הלומדים אחוז זאת, לעומת ועבודה(. לימודים משלבות או לומדות 61%) הבנות

 העובדים אחוז ועבודה. לימודים המשלבים נוער בני אין זו קבוצה בקרב בנוסף, בלבד(. 4%) הערבים
 העולים בקרב .79%ל- ומגיע במיוחד גבוה נוער לקידום ביחידות המטופלים הערבים הנוער בני בקרב

(.22%) ועבודה לימודים המשלבים אחוז גבוה לשעבר, מברית-המועצות

 המרכזית )הלשכה נוער בני בקרב תפקוד דפוסי על הלמ״ס נתוני לבין האלה הממצאים בין השוואה
 מנותקים, או עובדים והם לומדים, שאינם הנוער בני אחוז שכצפוי כך על מצביעה (1998 לסטטיסטיקה,

 הצלחת על המעיד דבר יהודים(, ולא )יהודים 17-15 גילאי הנוער בני כלל בקרב שנמצא מזה בהרבה גבוה
 לומדים, ואינם עובדים 17־15 גילאי מהמטופלים רבע מעל שלהן. היעד אוכלוסיית של ביישוג היחידות

 לומדים )אינם מנותקים הם מהם ורבע אלה, בגילאים בישראל הנוער בני כלל בקרב 2.9%ל־ בהשוואה
 קיים כי לזכור, יש אלה. בגילים בישראל הנוער בני כלל בקרב 8.2%ל־ בהשוואה עובדים(, ואינם

 דבר באוכלוסייה, לשיעורם ביחס נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים ערבים נוער בני של תת-ייצוג
 הנוער בני לאחוז באשר בעיקר אלה, ארציים כלל נתונים לבין הסקר נתוני בין הפערים את המקטין

הלומדים.

 מהלוח, לראות שניתן כפי גיל. לפי ביחידות המטופלים הנוער בני של העיסוק דפוסי את מתאר 8 לוח
 עולה במקביל .18־17 הגיל בקבוצת 35%ל- 14-10 בגיל 95%מ- הגיל עם יורד הלומדים הנוער בני אחוז
יותר. הגבוהות הגיל בקבוצות והמנותקים העובדים הנוער בני אחוז

)באחוזים( גיל/** קבוצות לפי חגוער, בגי של העיסוק דפוסי :8 לוח

ידוע אינו הגיל הנוער מבני 2% לגבי *
 (p<0.05)chi2 מבחן פי על מובהקים ההבדלים **

ועובדים" ו״לומדים בלבד" "לומדים ***כולל

18־17 16-15 14-10 סח״ב
100 100 100 100 באחוזים סח״ב

35 55 95 47 ***לומדים
36 22 — 28 בלבד עובדים
26 23 5 23 מנותקים
3 — — 2 חיילים
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1.S ונשירה למידה דפוסי
 לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני בקרב ונשירה למידה דפוסי על ממצאים מציגים אנו זה בחלק
נוער.

הלומדים הגוער בני א.
 משלבים 15%ו־ בלבד לומדים 32%) לומדים נוער קידום בתחום המטופלים מכלל למחצית קרוב כאמיר,

 אלו )כולל הלומדים הנוער בני של הלימודי בתפקוד שונים היבטים מתאר 9 לוח עבודה(. עם לימודים
 נכללה לא הערבים הנוער בני קבוצת אוכלוסייה. קבוצות לפי ועובדים( שלומדים ואלו בלבד שלומדים

 הנוער בני מרבית כי עולה, מהלוח זו. בקבוצה הלומדים הנוער בני של הקטן המספר בגלל זה בניתוח
 בקרב 96%כ- לעומת זאת החינוך. משרד שבפיקוח הרגילה החינוך מערכת של במסגרות לומדים (70%)

 בבתי־ספר לומדים אשר נוער בני של יתר ייצוג קיים מכך כתוצאה .17-14 גילאי הנוער בני כלל
 או טכנולוגיים בבתי־ספר לומדים כחמישית אלטרנטיביות: במסגרות או טכנולוגיים מקצועיים

 העולים בקרב גבוה אלה במסגרות הלומדים אחוז הנוער(. בני כלל בקרב 4%כ־ )לעומת תעשייתיים
 הוותיקים הבנים בקרב 19% לעומת 25%) הוותיקה לאוכלוסייה בהשוואה לשעבר, מברית־המועצות

 במסגרות קרי אלטרנטיביות, במסגרות זאת עושים הלומדים מבין 11% כמו־כן, הבנות(. בקרב 11%ו-
 אחוז נוער. מרכזי או מפתנים כגון חברתיים־כלכליים, מצוקה בתנאי החיים נוער לבני מיוחדות
(.17%) הוותיקים היהודים הבנים בקרב במיוחד גבוה אלה במסגרות הלומדים

 וזאת עיוני, במסלול משולבים תיכון בבית־ספר הלומדים הנוער בני מבין כשליש כי מראה, 9 לוח
 המרכזית )הלשכה בארץ תיכוניים בבתי־ספר הלומדים הנוער בני כלל בקרב 52%ל־ בהשוואה

(.1996 לסטטיסטיקה,

 מבית־הספר שנשרו שתלמידים כך על מצביעים חינוכיות ממסגרות שנשרו נוער בבני שעסקו מחקרים
 Fine, ;1988 קרונר, ;1986 )שרלין, טובים תלמידים אינם שהם ובתחושה כישלון בתחושת מתאפיינים

 Austin) המורים מיחס מרוצים אינם חברתית, מבחינה בית-הספר במסגרת נוח חשים אינם (;1986
1982 ,Independent School District, Texas;) מבית־הספר נמוכה שביעות־רצון מביעים ובסך־הכל 

 הנוער בני של נטייתם על להצביע עשויים אלה מדדים לכן, (.Karp, 1985 ;1998 וגבעון, )כהן־נבות
 הנוער מבני שכרבע מראה 9 לוח בית־הספר. במסגרת את ולעזוב בלימודיהם להתמיד שלא הלומדים
 יותר קטן אחוז חלשים. כתלמידים עצמם את מגדירים 19%ו־ טובים כתלמידים עצמם את מגדירים

 אלו הבדלים אולם חלשים, כתלמידים עצמם את מגדירים לשעבר מברית־המועצות העולים מקרב (14%)
סטטיסטית. מבחינה מובהקים נמצאו לא

 עד השאלה באמצעות נבחנה חברתית מבחינה בבית־הספר השתלבו שהם חשים הנוער בני שבה המידה
 הלומדים הנוער בני מרבית בסך־הכל (.9 לוח )ראה בכיתתם התלמידים בין טוב מרגישים הם כמה

 רק הקבוצות: בין הבדלים נמצאו זאת, עם יחד הכיתה. תלמידי בין טוב מרגישים שהם אמרו (,75%)
 הכיתה תלמידי בין טוב מרגישים שהם ציינו לשעבר מברית־המועצות העולים הנוער בני מבין 57%

 בקרב חברתי ניכור של יותר רבה מידה על מצביע זה ממצא מהבנות. 78%ו- מהבנים 84%ל- בהשוואה
לשעבר. מברית-המועצות העולים הנוער בני



)באחוזיס( קבוצה* לפי הלומדים, הגוער בגי של לימודיים מאפיינים :9 לוח
לשעבר מברית-המועצות עולים בנות בנים סה״כ *

100 100 100 100 *לימודית מסגרת סוג
70 83 63 70 תיכון בינייס/בית-ספר חטיבת
25 .11 20 19 טכנולוגי/תעשייתי בית-ספר
5 6 17 11 נוער/מפתן מרכז

100 100 100 100 מסלול#
39 27 37 35 עיוני
57 50 46 51 מקצועי
4 23 17 14 מסלול אין

כתלמיד עצמית הערכה
26 25 24 24 טוב תלמיד
14 17 22 19 חלש תלמיד
57. 78 84 75 ***הכיתה תלמידי בין טוב מרגיש
46 71 60 59 **ממנו אכפת שלמורים מרגיש
63 75 54 62 **מבית-הספר שביעות-רצון
9 24 20 18 מחודש למעלה נעדרו סמויה, נשירה

86 84 70, 78 ***הבאה בשנה ללמוד מתכנן
הלומדים של הקטן מספרם בגלל לערבים על נתונים הוצגו לא *

 ולא( כל-כך לא כן, בהחלט, כן )מתוך כן או בהחלט כן שענו אחוז **
 אחר בבית־ספר או הנוכחי בבית-הספר ללמוד שמתכננים אחוז ***

A מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים p<0.05) chi2)
בלבד תיכון בבית-ספר שלומדים נוער בני אודות על #

 מהם. אכפת שלמורים מרגישים הנוער בני האם השאלה באמצעות נבדקה המורים מיחס שביעות-רצון
 במקצת גבוה כך הסבורות הבנות אחוז מהם. אכפת שלמורים סבורים הלומדים הנוער מבני 60%כ-

 שקורה ממה אכפת שלמורים סבורים 46% רק העולים בקרב בהתאמה(. ,60%ו- 710/0) לבנים בהשוואה
להם.

 שביעות־רצון שהביעו הוותיקים הבנים אחוז מבית-הספר. רצון שבעי הנוער בני מקרב כשני-שלישים
 ולאחוז (63%) מבית-הספר שביעות-רצון שהביעו העולים לאחוז בהשוואה יחסית נמוך מבית-הספר

 הנוכחי בבית-הספר הבאה בשנה ללמוד להמשיך מתכננים שהם השיבו התלמידים מרבית (.75%) הבנות
 מברית-המועצות ולעולים לבנות בהשוואה הבנים בקרב יותר נמוך זה אחוז (.78%) אחר בבית-ספר או

 לשעבר-

 יותר או חודש של תקופה במשך מהלימודים נעדרו שהם דיווחו הלומדים מבין אחוזים שמונה-עשר
 שבו מצב סמויה", "נשירה על להצביע יכולה זו כגון ממושכת היעדרות האחרונה. הלימודים שנת במהלך

 "על נמצאים אלה נוער שבני כך על או בהם, ומתפקדים לומדים אינם אך בבתי־הספר רשומים הנוער בני
מבתי-הספר. נשירה" סף
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 בני בקרב מחודש למעלה מהלימודים שנעדרו הנוער בני שאחוז כך על מצביע 9 בלוח המובא המידע
 מעניין הוותיקים. הישראלים בקרב לשיעורם בהשוואה נמוך לשעבר מברית־המועצות העולים הנוער
 על שדיווחו הוותיקים הבנים מאחוז גבוה יותר או חודש במשך מהלימודים שנעדרו הבנות שאחוז לציין

 להעיד עשוי בבית-הספר, לומדות הבנות מבין יותר גבוה שאחוז העובדה עם יחד זה, ממצא כזו. היעדרות
 יותר רבה במידה סמויה" "נשירה של במצבים ולהימצא בבית־הספר, להישאר נוטות שבנות כך על

מבנים.

הנושרים הנוער בני ב.
 מסגרות החינוך, משרד בפיקוח מסגרות קרי לימודית, מסגרת מכל נשרו אשר נוער לבני מתייחס זה פרק

היל״ה(. כולל )לא אלטרנטיביות מסגרות או והרווחה העבודה משרד בפיקוח

 המידע איסוף למועד ביחס בית-הספר עזיבת מועד הנושרים. הנוער בני של מאפיינים מספר מציג 10 לוח
 שיש הסיכויים את לנבא העשוי דבר מהלימודים, הנושרים של ה״התרחקות" מידת על מעיד במחקר

 לפני שנה עד הלימודית המסגרת את עזבו הנושרים מבין כמחצית כי מראה, 10 לוח אליהם. לחזור להם
 מרבע יותר האחרונה(. בשנה נוספים וכשליש האחרונה השנה בחצי עזבו 22%)כ- הנתונים איסוף מועד
 עזבו וכחמישית המידע, איסוף מועד לפני לשנתיים שנה בין זאת עשו הלימודים את שעזבו הנוער מבני
 שנה עד הלימודים את עזבו אשר לשעבר מברית־המועצות העולים אחוז זה. מועד לפני משנתיים יותר
 את עזבו הערבים הנוער בני מרבית הקבוצות. לשאר בהשוואה בהרבה גבוה הנתונים איסוף מועד לפני

 עזבו אפילו (30%) מהם גדול וחלק הנוכחי במחקר המידע איסוף מועד לפני משנה יותר הלימודים
זה. מועד לפני ומעלה שנתיים

 31%ו- 35%) י׳ או ט׳ בכיתה כשהיו זאת עשו מבית-הספר נשרו אשר הנוער בני רוב כי עולה, 10 מלוח
 בכיתה או ח׳ בכיתה כשהיו הלימודים את עזבו אשר לשעבר מברית-המועצות העולים אחוז בהתאמה(.

 כשהיו נשרו אשר הבנות שאחוז מראה הלוח כמו-כן, הקבוצות, לשאר בהשוואה גבוה יותר נמוכה
x הקבוצות. לשאר יחסית גבוה )י״א-י״ב( ביותר הגבוהות בכיתות

 קשיים בגלל בית-הספר את שעזבו שדיווחו נוער בני של הגבוה האחוז בולט הערבים, הנוער בני בקרב
 לעומת משמעת. בעיות רקע על שעזבו דיווחו הוותיקים הישראלים הבנים מקרב גבוה אחוז בלימודים.

 (28%) לשעבר מכרית־המועצות והעולים (24%) הבנות מקרב גבוהים אחוזים והערבים, הוותיקים הבנים
 )לוח אחרים" תלמידים עם הסתדרו "שלא מכיוון חברתיות, בעיות רקע על בית-הספר את שעזבו ציינו

 אלו מקבוצות לומדים נוער בני של יחסית הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים (.10
 את שעזבו דיווחו אלה מקבוצות יחסית קטנים אחוזים כיתתם. בני בקרב נוח מרגישים שאינם שציינו

העולים(. בקרב 19%ו- הבנות בקרב 20%) משמעת בעיות רקע על בית-הספר

 ציינו מיעוטם רק עובדים, נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הערבים הנוער בני שמרבית למרות
 יחסית הגבוה האחוז הלימודים. של הגבוהה העלות בגלל או לעבוד הצורך רקע על הלימודים את שעזבו

 עולה (,13%) הלימודים לעזיבת כסיבה לעבוד הצורך את שציינו לשעבר מברית־המועצות העולים של
 נמצאו הבנות בקרב שדווקא לציין, מעניין זו. בקבוצה העובדים נוער בני של הגבוה האחוז עם אחד בקנה

 אחוזי רקע על הלימודים. של הגבוהה העלות בגלל או לעבוד הצורך בגלל שעזבו שציינו גבוהים אחוזים
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 הבנות מקרב יותר גבוה שאחוז ייתכן המשמעת בעיות ומיעוט הבנות בקרב יחסית הקטנים הנשירה
כלכליים. קשיים רקע על זאת עושות בית-הספר את לעזוב הנאלצות

 לחזור ורצון הנשירה יוזמי לנשירה, הסיבות הנער, למר בה האחרונה הכיתה נשירה, מועד :10 לוח
 )באחוזים( קבוצה לפי לומדים, שאינם הגוער בגי בקרב ללימודים,

לשעבר מברית-המועצות עולים ערבים בנות בנים סה״כ
100 100 100 100 100 •*בית־הספר עזיבת מועד
24 - 37 22 22 שנה מחצי פחות
41 40 22 30 32 חודשים 12-7
19 30 8 35 28 חושדים 24-13
16 30 33 13 18 חודשים 25+

100 100 100 100 100 הנער" למר בה האחרונה הכיתה
8 8 12 2 5 פחות או ז׳

24 17 11 15 16 ח׳
26 50 20 38 35 ט׳
29 21 31 34 31 י׳
13 4 26 11 13 י״א-י״ב

לנשירה"" סיבות
6 " 4 2 4 לימוד שנות 12 סיים

41 64 40 44 45 בלימודים קושי
25 48 52 36 ־ 38 מבית-הספר שביעות־רצון חוסר
19 36 20 49 38 משמעת בעיות
28 10 24 10 15 חברתיות בעיות
19 5 8 44 31 לימודיו את הפסיק בית־הספר
_ 9 8 — 2 גבוהה לימודים עלות
13 10 24 7 10 לעבוד צורך

הנשירה"" יוזמי
78 85 87 83 83 עצמו הנער
6 10 . - 3 4 שלו החברים
13 15 8 10 11 ההורים
22 10 17 ■ 39 29 בית-הספר" מצוות .מישהו

33 25 48 39 38 לבית־הספר לחזור רוצים
A המידע איסוף למועד ביחס
(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים ״

העזיבה את שיזמו הגורמים כל את לציין אפשרות שניתנה מאחר 100%ל- מסתכמים אינם הנתונים ״״

 שאינם הנוער בני גורמים. מספר של משותפת החלטה כלל בדרך הנה בית־הספר עזיבת על החלטה
 כל את לציין אפשרות להם ניתנה כאשר בית־הספר, את לעזוב להם שכדאי חשב מי נשאלו לומדים

 בכל עצמו הנער הוא בית-הספר לעזיבת העיקרי היוזם כי מראים, הממצאים כך. שחשבו הגורמים
 דיווחו, מהנושרים 30%כ־ כמו-כן, (.10 לוח )ראה סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ללא הקבוצות

 גבוה אחוז מנהלים(. או יועצים )מחנכים, בית-הספר מצוות ממישהו בא בית-הספר את לעזוב הרעיון כי
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 הגבוה האחוז את התואם ממצא (,39%) הוותיקים היהודים הבנים בקרב נמצא כך מהמדווחים יחסית
 הם אף יזמו הנוער בני של הוריהם לימודיהם. את הפסיק שבית־הספר דיווחו אשר האלה הנוער בני מבין

 נמצאו זה גורם על דיווחו אשר במקצת גבוהים אחוזים מהנושרים. כעשירית בקרב בית-הספר עזיבת את
והעולים. הערבים הנוער בני בקרב

 למסגרת ומנותקים נושרים נוער בני להחזיר היא נוער לקידום היחידות של המרכזיות המטרות אחת
 רצון הלימודים ממסגרות שנשרו הנוער בני מביעים מידה באיזו לבחון ביקשנו לכן, כלשהי. לימודית

 הנושרים הנוער בני מבין משליש יותר ,10 מלוח לראות שניתן כפי בבית-הספר. ללימודים לחזור
 יותר נמוך לבית־הספר לחזור הרוצים הנושרים הנוער בני אחוז בבית־הספר. וללמוד לחזור מעוניינים

(.25%) הערבים בקרב

עבודת דפוסי 5.2
 משלבים נוספים 15%ו־ עובדים נוער קידום בתחום המטופלים הנוער בני מכלל 28% לעיל, שהוצג כפי
 תחום בטיפול הנמצאים הנוער בני לכל מתייחס בהמשך המובא המידע העבודה. עם הלימודים את

עובדים. שהם דיווחו אשר נוער קידום

 בני כמצופה, כי מראה, הלוח הנוער. בני בקרב העבודה דפוסי של עיקריים אפיונים מספר מציג 11 לוח
 עם יחד לומדים. גם אשר אלה מאשר בממוצע שבועיות שעות יותר עובדים בלבד, עובדים אשר נוער
 גבוה הוא ולימודים עבודה המשלבים הנוער בני בקרב השבועיות העבודה שעות שמספר נראה, זאת,

 העבודה שעות במספר קבוצה לפי מובהקים הבדלים שקיימים נמצא, כמו־כן בממוצע. שעות 20:יחסית
 בממוצע שבועיות שעות יותר עובדים הוותיקים היהודים והבנים ערבים נוער בני כי המראים השבועיות,

 גבוה שיעור ,7 בלוח שמוצג שכפי בעובדה למצוא ניתן לכך הסבר האחרות. מהקבוצות הנוער בני מאשר
 גדול חלק והבנות העולים בקרב ואילו לומדים, ואינם בלבד עובדים אלה קבוצות משתי הנוער בני מבין
ללימודים. במקביל זאת עושים שעובדים, הנוער מבני

 עובדי סוכנים, .1 קטגוריות: חמש לפי סווגו התשובות עושים. שהם העבודה סוג על נשאלו הנוער בני
 ניקיון, פועל, )כגון מקצועיים בלתי עובדים .2 מתדלק(; מלצרות, מכירה, )כגון שירותים ועובדי מכירות
 מכונאי(; גנן, תופר, דפוס, עבודת נהג, חשמלאי, )כגון מקצועיים עובדים .4 פקידות; .3 שמירה(; סבלות,

 בני של משלחי-היד את מציג 11 לוח הדרכה(. למטפלת, או לגננת עוזרות )כגון בחינוך/הדרכה עבודות .5
 בלתי כעובדים עובדים (44%) הנוער בני מבין מבוטל לא חלק כי עולה, מהלוח ועיסוק. קבוצה לפי הנוער

 הקבוצות, לשאר יחסית בנות, של גבוה אחוז זאת, לעומת הבנות. בקרב יותר נמוך זה אחוז מקצועיים.
 מכל אחד )רבע(. שירות ובעובדות (21% - למיניהן הדרכות למטפלת/גננת, )עוזרות בחינוך עובדות
 הערבים. הנוער בני בקרב נמצא יותר גבוה שיעור כאשר מקצועיות, בעבודות עובדים נוער בני חמישה
 גבוה אחוז כי למצוא, מפתיע לא עיסוק. לפי גם הנוער, בני של העבודות בסוגי מובהקים הבדלים קיימים

 נוער לבני בהשוואה מקצועיים עובדים הם שלהם, העיקרי העיסוק הנה עבודתם אשר נוער בני של יותר
בהתאמה(. 6%ו־ 30%) לומדים שגם
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 מבחינה מובהקים הבדלים קיימים זאת, עם יחד מהעבודה. שביעות-רצון הביעו (73%) הנוער בני מרבית
 מהעבודה שביעות-רצון שהביעו העולים אחוז מהעבודה. שביעות־הרצון במידת קבוצה לפי סטטיסטית

 הוותיקים היהודים הבנים לאחוז בהשוואה ובמיוחד הקבוצות לשאר בהשוואה (,56%) יותר נמוך
(860/0.)

)באחוזים( ועיסוק קבוצת לפי הגוער, בגי בקרב העבודה דפוסי של נבחרים אפיונים :11 לוה

 עובדים
בלבד

 עובדים
ולומדים

 מברית־ עולים
 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

שבועיות עבודה שעות מספר
35.81 20.81 25.40 45.18 26.72 31.66 30.62 **,*בממוצע

100 100 100 100 100 100 100 :*משלחי-יד
מכירות עובדי סוכנים,

12 24 14 6 24 16 15 שירותים ועובדי
47 39 45 44 21 51 44 מקצועיים בלתי עובדים
7 19 16 - 10 10 11 פקידות עובדי
30 6 20 44 24 18 22 מקצועיים עובדים
3 8 2 6 21 2 6 חינוך/הדרכה
1 3 2 - - 2 2 אחר

:מהעבודה™ רצון שביעות־
74 71 56 63 66 86 73 מרוצה או מאוד מרוצה

עיקריים שימושים
במשכורת:

65 69 65 47 76 68 67 אישיים דברים קונה
39 38 44 16 34 42 39 בילויים

לבית/לבני דברים קונה
21 18 21 25 17 19 20 אחרים משפחה
30 23 42 47 38 13 28 להורים™ הכסף את נותן
38 30 23 40 28 43 36 חוסך

 (p<0.05) ANOVA שונות מבחן פי על קבוצות לפי מובהקים הבדלים *
 (p<0.05) ANOVA שונות מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים “

A מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים p<0.05) chi2) 
M מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים (p<0.05) chi2

 מטרת בעבודתם. מרוויחים שהם בכסף עושים שהם העיקריים השימושים שני על גם נשאלו הנוער בני
 השימושים מוצגים 11 בלוח המשפחה. לפרנסת שותפים הנוער בני מידה באיזו לבחון הייתה השאלה

 (,67%) לעצמם דברים קונים הנוער בני מרבית כי מראים, הממצאים הנוער. בני על-ידי שצוינו העיקריים
 הוצאת על דיווחו אשר הערבים הנוער בני אחוז בילויים. על הכסף את מוציאים (40%) מבוטל לא ואחוז
 בני כי כך, על מצביעים הממצאים הקבוצות. לשאר בהשוואה יותר נמוך הללו הדברים שני על כספם

 להוריהם, כסף נותנים כמחצית :האחרים הנוער בני מאשר המשפחה לפרנסת יותר תורמים ערבים נוער
 חלק נוטלים יחסית גדול חלק העולים הנוער בני בקרב גם משפחה. לבני או לבית דברים קונים ורבע
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 היהודים הבנים בקרב בלבד 13%ל- )בהשוואה להורים הכסף את נותנים 420/0 המשפחה: בפרנסת
 הבנים ושל ערבים נוער בני של יותר גבוה שאחוז מלמדים, הממצאים לחיסכון, באשר הוותיקים(.

 שעובדים הנוער בני של במקצת גבוהים אחוזים ולעולים. לבנות בהשוואה חוסכים, הוותיקים היהודים
 וגם שעובדים נוער לבני בהשוואה המשפחה, בפרנסת שותפים ולהיות לחסוך נוטים לומדים ואינם

 השונים בשימושים סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים אין למצופה, בניגוד אולם, לומדים.
לומדים. וגם שעובדים אלה לעומת בלבד, שעובדים הנוער בני של במשכורותיהם

בצה״ל והשירות הגיוס 5.3
 שהות משך גיל, כולל זה מידע ומעלה. 18 מגיל חיילים כולל חיילים, 17 אודות על מידע מובא זה בחלק
 18 בני נוער בני 13 אודות על ממצאים מוצגים בנוסף, מהתפקיד. ושביעות־רצון בצבא תפקיד בצבא,

 השירות מפני שלהם החששות מידת ועל לאי-הגיוס הסיבות על כלל, יתגייסו ולא התגייסו לא אשר
4הצבאי.

 בפרק יוצג גילם בגלל התגייסו טרם אשר הנערים לגבי הצבאי השירות מפני החשש ועל להתגייס רצון על מידע4
 שייך ולכן 18 בן הוא מצה״ל שנפלטו הנחקרים מבין אחד נער רק לעתיד״. הנוער בני ותכניות ״ציפיות על

מצה״ל. נשירה של לתופעה התייחסות כאן תהיה לא ולכן הדוח, ממצאי מתייחסים אליה הגיל לקבוצת

 והמחלקות היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני כלל מתוך החיילים אחוז המדריכים, דיווח פי על
בנים. הם המכריע הרוב .5% על עומד נוער לקידום

 השירות משך לכך, ובהתאם יותר או 19 בני הם (670/0) נוער קידום בתחום המטופלים החיילים מרבית
(.12 לוח )ראה שנה הוא בצבא שלהם הממוצע

 זאת, לאור ממלא. שהמתגייס התפקיד הוא הצבאית במסגרת טובה להשתלבות התורמים הגורמים אחד
 מהתפקידים שלהם שביעות-הרצון מידת ואת ממלאים שהחיילים העיקריים התפקידים את בדקנו
 בודדים חיילים וטבח. נהג הם הנחקרים החיילים בקרב ביותר השכיחים התפקידים כי נמצא, האלו.
 ממלא אינו מהם אחד ואף כשרות, והשגחת הדרכה הגבול, משמר כגון אחרות, במסגרות משרתים בלבד

 לציין, יש זאת עם יחד בצבא. שלהם מהתפקיד מאוד מרוצים או מרוצים החיילים מרבית קרבי. תפקיד
בצבא. עושים שהם ממה שביעות־רצון חוסר הביעו (40%) מבוטל לא אחוז כי

 היום ממתינים ושאינם לצה״ל התגייסו שלא 18 בגיל הנוער בני 13 אודות על הממצאים ניתוח מתוך
 אותם לגייס רצה לא הצבא הנער, מצד רצון חוסר :הן לאי־גיוס ביותר השכיחות הסיבות כי עולה, לגיוס,

 וכדומה. דת סיבות ההורים, של אי-הסכמה כגון אחרות, סיבות ציינו בודדים שונות. בריאותיות וסיבות
 הצבאי. השירות מפני רב חשש או חשש על דיווחו שכמחצית נמצא, הצבאי השירות מפני לחשש באשר
 או חשש על דיווחו אשר בקרוב, להתגייס שעמדו גיל אותו בני נוער לבני בהשוואה יותר גבוה זה שיעור
(.7 בפרק לעתיד תכניות על בהמשך )ראה מהשירות רב חשש
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 )באחוזים בצה״ל חיום המשרתים תנוער בני בקרב תצבאי תשירות של נבחרים אפיונים :12 לוח
 מוחלטים( ומספרים

סה״כ
מוחלטים במספרים באחוזים :בצבא זמן

17 100 סה״ב
6 35 חודשים 6 עד
3 17 חודשים 12-7
8 48 חודשים 24-13

חודשים 12 ממוצע ־ בצבא זמן

הצבאי: מהתפקיד שביעות־רצון
10 60 מרוצה או מאוד מרוצה

סיכום 5.4
 לומדים כשני-שלישים מתוכם, לומדים. נוער קידום בתחום המטופלים הנוער מבני כמחצית לסיכום,

עבודה. עם לימודים משלבים וכשליש עובדים ואינם

 מהקבוצות אחת שכל כך על מצביעים הלומדים הנוער בני של הלימודי לתפקוד ביחס הממצאים
 והליווי התמיכה ביותר חשובים לפיכך, לנשירה. סיכון גורמי על-ידי אחרת או זו במידה מאופיינת
 כפעילות נוער( קידום )כגון אחרות במסגרות והן בית-הספר במסגרת הן הלומדים, הנוער בני שמקבלים

 של בעיות על-ידי מאופיינת הלומדים העולים הנוער בני קבוצת מבית־הספר. נשירתם את למנוע האמורה
 שלמורים וסבורים הכיתה תלמידי בין בנוח מרגישים מהם יותר נמוכים אחוזים חברתית: הסתגלות

 )קבוצת הוותיקה לאוכלוסייה בהשוואה מבית-הספר שביעות-רצון הביעו קטן אחוז כמו-כן, מהם. אכפת
 מבית־הספר נעדרו עולים של יותר נמוך שאחוז הראו, הממצאים זאת, עם יחד הבנות(. וקבוצת הבנים

הבאה. בשנה ללמוד שימשיכו דיווחו יחסית גבוה אחוז בנוסף, ימים. חודש מעל

 מחודש למעלה מבית-הספר היעדרות על דיווחו גדול חלק כי נמצא, הלומדים הוותיקים הבנים בקרב
 יחסית גדול פוטנציאל על המצביע דבר ללמוד, להמשיך מתכננים האחרות, לקבוצות יחסית קטן, ואחוז

 ומשתלבים מבית-הספר שביעות-רצון הביעו יחסית גבוה אחוז זאת, עם יחד זו. קבוצה בקרב לנשירה
ולעולים. הבנות לקבוצת בהשוואה בכיתתם, הנוער בני עם חברתית מבחינה טוב

 מאשר יותר מועטה במידה )אך הכיתה תלמידי בין בנוח מרגישות מבית-הספר, מרוצות הלומדות הבנות
 בשנה ללמוד להמשיך מתכננות גדול חלק בנוסף, מהן. אכפת שלמורים סבורות גבוה ואחוז הבנים(,
 נמצאות והבנים, העולים לשיעורי יחסית בנות, של גבוה שאחוז מראים, הממצאים זאת, עם הבאה.
מבית-הספר(. ממושכת )היעדרות סמויה" "נשירה של במצב

 בקרב לנשירה הסיבות מניתוח חיזוק מקבלת לנשירה רב בסיכון נמצאים הלומדים הנוער שבני העובדה
 ובעיות לימודיים קשיים היו העיקריות שהסיבות מלמדים הממצאים מבית-הספר. שנשרו הנוער בני

 משמעת ובעיות בלימודים קשיים הנער(. של לימודיו את הפסיק בית־הספר משמעת, )בעיות הסתגלות
 את יותר מאפיינות חברתית הסתגלות של בעיות ואילו שנשרו, הערבים ואת הבנים את יותר מאפיינים
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 כי אם לנשירה, העיקרי היוזם היה עצמו הנער הקבוצות בכל הבנות. ובקרב העולים בקרב הנושרים
 על החליט בית־הספר שצוות דיווחו יחסית גבוהים אחוזים הבנים, בקרב ובמיוחד העולים, בקרב

 בהשוואה והעולים, הערבים הנוער בני אצל בעיקר זו בהחלטה מכריע גורם היוו ההורים עזיבתם.
 הבנות, בעיקר ללימודים, לחזור רוצים מהנושרים שני־שלישים מעל הוותיקה. היהודית לאוכלוסייה

הערבים. הנוער בני ביותר המועטה ובמידה

 מכלל 15%) כשליש מתוכם, עובדים. נוער לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני מבין אחוזים כארבעים
 בלבד. עובדים ביחידות( המטופלים הנוער בני מכלל 28%) ושני־שלישים ולומדים, עובדים הנוער( בני

 במספר לומדים( וגם שעובדים ומי בלבד שעובדים )מי הללו הקבוצות שתי בין מובהקים הבדלים קיימים
 ואחוז בממוצע, שעות יותר עובדים בלבד עובדים אשר הנוער בני כמצופה, ובמשלחי-יד. עבודה שעות
 למרות ועבודה. לימודים משלבים אשר נוער לבני בהשוואה מקצועיים, כעובדים עובדים מהם יותר גבוה

 הביעו לומדים גם אשר אלה ושל בלבד עובדים אשר נוער בני של דומים אחוזים כי מצאנו, אלה הבדלים
 למדי. דומים הקבוצות שתי של במשכורות העיקריים השימושים גם (.70%)כ מהעבודה שביעות-רצון

 אוכלוסייה קבוצות לפי בכסף השימוש על הממצאים אישיים. לצרכים בעיקר משמשת המשכורת
 חלק נוטלים והעולים הערבים הנוער בני מבין יותר גבוהים אחוזים הבאה: התמונה את חושפים
 הבנים ושל הערבים הנוער בני של שיעורם הוותיקה. היהודים לאוכלוסיית בהשוואה המשפחה, בפרנסת
והבנות. העולים לשיעורי בהשוואה יותר, גבוה חיסכון על דיווחו אשר הוותיקים היהודים

 עובדים של יחסית הגבוה השיעור קבוצה. לפי במשלחי-היד מובהקים הבדלים נמצאו לא כי לציין מעניין
 לומדים שאינם נוער בבני מדובר כאשר אולם, מפתיע. אינו הקבוצות כל את שמאפיין מקצועיים בלתי

 נשרו אשר הנוער מבני מבוטל לא שחלק כך, על זה ממצא מצביע העבודה, הוא עיסוקם ושעיקר
 כעובדים עובדים שהם דיווחו הם אם גם מיוחדת. הכשרה ללא העבודה לשוק נכנסים מבית-הספר

לכך. מסודרת הכשרה קיבלו הם אם ברור לא פקידות, או שירותים כעובדי או מקצועיים

 ממלאים החיילים מרבית .5% על עומד נוער לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני מבין החיילים שיעור
 הביעו 40%כ־ כי אם בצבא ממלאים שהם מהתפקיד מרוצים הם כללי באופן מקצועיים. בלתי תפקידים

 הנושאים לגבי חיילים של קטן כה מספר על ומידע הנושא של המצומצמת הבדיקה שביעות-רצון. חוסר
הנוער. בני בשיקום הצבא תפקיד לגבי לכת מרחיקות מסקנות להסיק לנו מאפשרים אינם שנשאלו

הנוער גני תפקוד של שונים היגטים .6
 הנוער בני של החיים באורח שונים היבטים על לעמוד הייתה הסקר של המרכזיות המטרות אחת

 להם לסייע השירות יכול בהם תחומים על לעמוד על-מנת נוער, לקידום ביחידות בטיפול הנמצאים
 עם יחסים :הכוללים הנוער בני של חיים תחומי של רחב מגוון נבחנו הסקר במסגרת רווחתם. את ולקדם

 אלכוהול צריכת כגון שוליות, בהתנהגויות ומעורבות פנאי פעילות חברתיים, יחסים והמשפחה, ההורים
אלימה. והתנהגות בעבריינות מעורבות וסמים,
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והמשפחה ההורים עם היחסים 6.1
 בני בחיי המרכזיות הזירות אחת היא המשפחתית המסגרת ולבית-הספר, השווים לקבוצות בדומה
 לבגרות מילדות המתבגרים של מעבר תהליכי על ולהקלה לעידוד גדול פוטנציאל בה שיש הנוער,

(1987 ,Rapoport.) מעבר הוריהם עם גלוי באופן לשוחח יכולים אשר נוער בני בקרב כי מראים, מחקרים 
 לתקשר מתקשים אשר נוער בני מאשר ונפשית, פיזית יותר בריאים להיות נוטים והם יותר, מוצלח זה
 היא ולכן נפשית בבריאות הקשורים התנהגות דפוסי על אפוא, משפיעה, זה מסוג תמיכה ההורים. עם

(.King and Peart, 1994) הנוער בני של והפיזית הנפשית רווחתם ולשימור לקידום מרכזי גורם מהווה

 התמיכה של מדד באמצעות משפחותיהם בני לבין הנוער בני בין היחסים נבדקו הנוכחי במחקר
 על לשוחח להם קשה או להם קל האם נשאלו הנוער בני שונים. משפחה מבני מקבל שהנער החברתית

 אחר משפחה ובן אחיהס/אחיותיהם אבותיהם, אמהותיהם, עם אותם מטרידים שמאוד נושאים
(.1997 ואחרים, הראל של מסקר נלקחו והאחאים האבות האמהות, עם יחסים לגבי )השאלות

 זו שאלה שונים. בנושאים הוריהם עם דעות חילוקי להם יש בה התדירות על נשאלו הנוער בני בנוסף,
טיפול. צורכי על להצביע העשויים הוריהם, לבין הנוער בני בין סכסוך מוקדי לאתר נועדה

 אביהם, אמם, עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל דיווחו אשר הנוער בני אחוז את מציג 13 לוח
 בני של עיסוק ודפוסי קבוצה לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על אחרים משפחה ובני אחיס/אחיות

 אחוז האם. עם לשוחח מאוד קל או קל (67%) הנוער בני מכלל לשני-שלישים כי עולה, זה מלוח הנוער.
 מבחינה מובהק אינו ההבדל אך (,72%) הוותיקים היהודים הבנים בקבוצת התקבל יותר גבוה

 בגיל העלייה שעם לציין ניתן כי אם וגילו, הנער עיסוק לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא סטטיסטית.
האם. עם לשוחח שקל בתחושה ירידה מסתמנת

האם, עם אותם, מטרידים שמאוד נושאים על לשוחח מאוד קל או להם שקל שציינו הנוער בני :13 לוח
)באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי אחרים, משפחה ובני האחים/האחיות האב,

מנותקים עובדי□ לומדים

 עולים
 מברית־

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ :עם לשוחח מאוד קל או קל

68 64 67 60 68 63 72 67 האם
36 50 47 34 46 44 51 45 האב
59 63 62 62 68 63 60 61 האחים/האחיות
34 50 52 53 45 46 45 47 *אחרים משפחה בני

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים *

 לא אביהם. עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל דיווחו הנוער בני מכלל אחוזים וחמישה ארבעים
 מברית-המועצות העולים בקרב נמצא יותר נמוך אחוז כי אם קבוצה, לפי מובהקים הבדלים נמצאו
 כך על דיווחו המנותקים הנוער מבני יותר נמוכים אחוזים כמו-כן, האחרות. לקבוצות בהשוואה לשעבר

בגיל. העלייה עם זו בתחושה ירודה של מתונה מגמה מסתמנת כאן גם ולעובדים. ללומדים בהשוואה
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 הבדלים ללא ,61% על עומד אחיהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל דיווחו אשר הנוער בני אחוז
 בני עם לשוחח מאוד קל או שקל ציינו (47%) הנחקרים כמחצית וגיל. עיסוק קבוצה, לפי מובהקים

 משפחה בני עם לשוחח להם שקל דיווחו המנותקים הנוער מבני יותר נמוכים אחוזים אחרים. משפחה
העובדים. או הלומדים הנוער לבני בהשוואה אחרים

 (.1997) ואחרים הראל על־ידי שנערך לסקר הנוכחי הסקר בין אלו מדדים של השוואה מוצגת 14 בלוח
 בסקר י׳-י״א כיתות ותלמידי הנוכחי בסקר 16-15 בני יהודים נוער בני אודות על התבצעה ההשוואה

 ואחרים הראל של בסקר שנחקרה האוכלוסייה בקרב יותר גבוה אחוז כי עולה, זו מהשוואה האמור.
 לאחוז בהשוואה אותם, מטרידים שמאוד נושאים על ההורים שני עם לשוחח להם שקל דיווחו (1997)

 שקל דיווחו אשר הסקרים בשני הבנות של באחוזים הפער במיוחד בולט הנוכחי. בסקר הנחקרים מבין
 הנוכחי(. בסקר מהבנות 51% לעומת האמור בסקר מהבנות 79%) אמם עם לשוחח מאוד להן קל או להן

 האמור בסקר 64%) אביהם עם לשוחח להם שקל הבנים באחוזי הסקרים שני בין גדול הבדל גם נמצא
 בקרב זהים כמעט האחיס/אחיות עם הקשר לגבי הדיווחים כי לציין, מעניין הנוכחי(. בסקר 44% לעומת
הסקרים. בשני והבנות הבנים

 )נערים הנוכחי הסקר ממצאי
 (16-15 גילאי יהודים

"*בנות *בנים סה״כ

 לו קשה או לנער קל האם בסוגיה HBSC-n סקר לממצאי הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :14 לוח
)באחוזים( אותו מטריריס שמאור בנושאים אחיו/אחיותיו אביו, אמו, עם לשוחח_________

:עם לשוחח מאוד קל או קל
51 69 63 האם
45 45 45 האב
69 67 68 האחים/האחיות

 מטופלים 2,100 המייצגים מקרים 96ל־ מתייחס המידע *
מטופלות 1,051 המייצגים מקרים 52ל- מתייחס המידע **

 )תלמידי HBSC^ סקר ממצאי
י׳-י״א( כיתות

בנות בנים סה״כ
79 76 78
54 64 58
67 68 67

 ביניהם דעות חילוקי קיימים בה התדירות הוא הוריהם עם הנוער בני של היחסים לבדיקת נוסף מדד
 או )תמיד גבוהה בתדירות במחלוקת שנויים אשר העיקריים הנושאים כי מראה, 15 לוח שונים. בנושאים

 להם שיש דיווחו הנוער בני מכלל 57%) בית-ספר/לימודים :הם להוריהם הנוער בני בין קרובות( לעתים
 והבילויים (46%) הביתה החורה שעות (,49%) הבית וניקיון סדר וה(, בנושא הוריהם עם דעות חילוקי

 קבוצה. לפי הנוער בני בדיווח סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים מצאנו לא (.45%) הנוער בני של
 לשעבר מברית-המועצות העולים אחוז הקבוצות: בין מתונים הבדלים מספר לציין ניתן זאת, עם יחד

 גבוה ובילויים, הביתה חזרה שעות כגון נושאים, על הוריהם עם דעות חילוקי של קיום על המדווחים
 על דעות חילוקי על דיווחו בנות של יותר גבוהים אחוזים בנוסף, הקבוצות. שאר בקרב מהאחוזים יותר
 אחוז כמו-כן, האחרות. לקבוצות בהשוואה הכספיות, הוצאותיהן ועל החברים על הבית, וניקיון סדר

 הלימודים, לנושא פרט הנושאים בכל יותר גבוה הוריהן עם דעות חילוקי של קיום על המדווחות הבנות
 דעות חילוקי על דיווחו הערבים הנוער מבני יותר גבוהים אחוזים הוותיקים. היהודים לבנים בהשוואה

 נושא בולט הבנים בקבוצת האחרות. לקבוצות בהשוואה השני, מהמין חברים עם הקשר על הוריהם עם
הקבוצות. לשאר בהשוואה ההורים, עם במחלוקת השנוי מרכזי כנושא הלימודים
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 קיימת כי לציין ניתן אולם, הגיל. עם משתנה שאינה כמעט השונים בנושאים הדעות חילוקי תדירות
 חברים בילויים, כגון חברתיים, נושאים סביב ההורים עם הדעות חילוקי בהיקף ירידה של נטייה

 בני עיסוק לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא כמו־כן, בגיל. העלייה עם וכדומה,
 קיום על דיווחו מנותקים נוער בני של יותר גבוהים אחוזים :לבילויים באשר דעות לחילוקי פרט הנוער,

 בהתאמה(. ,39% לעומת 63%) העובדים או הלומדים נוער לבני בהשוואה זה נושא סביב דעות חילוקי של
 דעות חילוקי יש מנותקים, הם אם ובין עובדים הם אם בין לומדים, שאינם נוער לבני כי לציין, מעניין

 כך על מצביע זה ממצא הלומדים. הנוער לבני דומה במידה ללימודים הקשורים נושאים על ההורים עם
הוריהם. בעיני במחלוקת שנויה עדיין היום, לומדים שאינם הנוער בני של מהלימודים שהתרחקותם

 או )תמיד גבוהה בתדירות הוריהם, לבין בינם דעות חילוקי של קיומם על הנוער בני דיווח :15 לוח
 קבוצה, לפי חברתית, התנהגות של ובנושאים קבוצה, לפי כלליים, בנושאים קרובות( לעתים

)באחוזים( ומין גיל

מנותקים עובדים לומדים

 מברית- עולים
 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

כלליים: נושאים
60 61 54 51 42 53 70 57 בית־ספר/לימודים
40 44 57 52 42 57 41 49 בבית וניקיון סדר
41 32 24 35 27 31 28 31 לבית מחוץ עבודה
40 35 33 32 33 41 36 36 כספיות הוצאות

התנהגות של נושאים
חברתית:

58 42 43 55 50 50 34 46 *הביתה חזרה שעות
63 39 39 55 42 49 34 45 **בילויי□
42 32 34 36 31 44 30 36 חברי□
29 19 25 32 33 29 11 24 *לבוש צורת

חבר/חברה ע□ קשר
23 28 17 21 55 22 15 22 *השני מהמין

אחד לפחות
של מהנושאים

87 66 57 71 83 66 57 66 **חברתית התנהגות
 (p<0.05) chi2 מבחן פי על מין לפי מובהקים הבדלים *

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים **

 חזרה שעות בילויים, הכולל: אחד למדד חברתית להתנהגות הקשורים הנושאים כל את חיברנו כאשר
 הנוער בני למרבית כי נמצא השני, מהמין חברים עם והקשר הלבוש צורת החברים, עם הקשר הביתה,

 גבוה אחוז הללו. מהנושאים באחד לפחות קרובות, לעתים או תמיד הוריהם, עם דעות חילוקי יש (66%)
 מובהקים אינם ההבדלים כי אם (,71%) העולים ובקרב (83%) הערבים הנוער בני בקרב נמצא יותר

 העלייה עם זה במדד הדעות חילוקי בתדירות ירידה של מגמה מסתמנת בנוסף, סטטיסטית. מבחינה
 על דיווחו המנותקים הנוער בני של יותר גבוהים אחוזים כי מראה, הנוער בני עיסוק לפי ניתוח בגיל.
 התנהגות של מהנושאים באחד לפחות קרובות, לעתים או תמיד הוריהם, עם דעות חילוקי של קיום

העובדים. או הלומדים נוער לבני בהשוואה חברתית,
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 עם יותר חופשי באופן לשוחח יכולים הקבוצות מכל הנוער בני כי מראים, אלה ממצאים לסיכום,
 על אמהותיהם עם לשוחח יכולים שהם מעריכים הנוער מבני 70%כ- :אבותיהם עם מאשר אמהותיהם

 עם יותר חזק קשר אבותיהם. לגבי כך שמרגישים 45%ל- בהשוואה אותם, מטרידים שמאוד נושאים
לשעבר. מברית־המועצות העולים בקרב במיוחד בולט האב עם הקשר לעומת האם

 ההורים שני עם הקשר :הבנות קבוצת לבין הבנים קבוצת בין הבדלים נמצאו הוותיקים היהודים בקרב
 המטופלות בנות של יותר נמוכים אחוזים כי נמצא בנוסף, לבנים. בהשוואה הבנות, בקרב יותר חלש

 בארץ היהודיות לתלמידות בהשוואה ההורים שני עם לשוחח להן שקל דיווחו נוער לקידום ביחידות
 לפנייה הבנות בקרב ביותר השכיחות הסיבות מאחת חיזוק מקבל זה ממצא (.1997 ואחרים, )הראל
 גבוהים שאחוזים מראים, הסקר ממצאי כמו־כן, (.8 בפרק בהמשך ראה במשפחה, בעיות )דהיינו, לתחום

 הלימודים, נושא למעט הנושאים, בכל ההורים עם דעות חילוקי להן שיש מדווחות בנות של יותר
 של ובנושאים הבית וניקיון לסדר באשר במיוחד בולטים ההבדלים כך. על המדווחים לבנים בהשוואה
 הממצאים את להבין שניתן ייתכן וכדומה(. לבוש צורת הביתה, חזרה שעות )בילויים, חברתית התנהגות

 על וכלכלית חברתית במצוקה הנמצאות משפחות במסגרת המושם החזק הדגש רקע על האלה
 בהם התחומים בכל במיוחד הבנות, על פיקוח של יותר הרבה ולמידה מין, בתפקידי דיפרנציאציה

 כמו־כן, (.Haggen, 1988) לבוש וצורת בילויים החבר, עם הקשר כגון משמעותי, ביטוי מקבלת המיניות
 באשר המשפחות. באותן הבנים לעומת הבית למשק הנוגע בכל חובות יותר מוטלות הבנות שעל ייתכן

 בנות. לעומת זה בתחום דעות חילוקי על דיווחו בנים יותר אחרת: תמונה מסתמנת הלימודים לנושא
 מהעובדה נובעים אלה שהבדלים ייתכן התלמיד. בתפקיד המינים בין הבדלים על מדברת הספרות

 אלה שהבדלים ייתכן לחילופין, חשובה. כפחות ההורים בעיני נתפסת בבית־הספר בנות של שאי-הצלחתן
 להן יש ולכן בית-הספר במסגרת וקונפורמיות צייתנות של יותר רבה מידה מגלות שבנות מכך נובעים

 ביטוי לידי באה זו עובדה (.Douvan and Adelson, 1966) זה נושא סביב הוריהן עם עימותים פחות
 יותר בבית־הספר משמעת בבעיות מאופיינים בנים פיהם שעל הקודמים בפרקים שהוצגו בממצאים

 מכך וכתוצאה זה מסוג מבעיות כתוצאה בית־הספר את עזבו מהם יותר גבוהים ואחוזים מבנות,
 קידום תחום על-ידי הניתנים המענים על בפרק בהמשך, שנציג כפי לימודיהם. את הפסיק שבית־הספר

 ועם נוער לקידום ליחידות לפנייה העיקריות הסיבות עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים כי דומה נוער,
 בעיות בעקבות ליחידות הגיעו בנות של גבוה אחוז :מהקבוצות אחת כל בקרב המרכזיים הטיפול מוקדי

 אחוזים לעומתן, הבנים. בקרב לאחוז בהשוואה זה, בנושא מתמקד מהן גבוה באחוז והטיפול במשפחה
 גדול חלק ואצל עזיבתו( )כולל בבתי־ספר או בלימודים בעיות עקב ליחידות הגיעו בנים של יותר גבוהים

לבנות. בהשוואה זה, תחום סביב מתמקד הטיפול מהם

 או הלומדים נוער לבני בהשוואה אחרים משפחה בני עם יותר חלש קשר יש המנותקים הנוער לבני
 הלומדים הנוער בני מאשר אבותיהם עם לשוחח יותר מתקשים המנותקים הנוער בני כמו-כן, העובדים.

 יש מנותקים נוער לבני כי ראינו, בנוסף סטטיסטית. מבחינה מובהק אינו זה הבדל כי אם העובדים, או
 לפחות באחד הוריהם לבין בינם הדעות חילוקי ובמידת הבילויים בנושאי הוריהם עם קונפליקטים יותר

חברתית. התנהגות של מהנושאים
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פנאי ופעילות השומם קבוצת עם חברתיים יחסים 6.2
 העצמי הדימוי ולחיזוק להנאה לסיפוק, מקור מהווים גילם בני עם נוער בני של אינטנסיביים יחסים

(1966 ,Douvan and Adelson.) ועל חברתיות, מיומנויות של ללמידה משמעותית תרומה יש אלה ליחסים 
 יחסים (.Colman, 1980) הארוך לטווח בין־אישיים יחסים של מערכות לבניית חיוני בסיס משמשים כן,

 דפוסי עיצוב על להשפיע גם יכולים שהם אלא הנער לחיי משמעותיים רק אינם אפוא, אלה, חברתיים
 בין מבחינה מתבגרים בין ביחסים העוסקת הספרות אינטימיים. יחסים כולל בבגרות, חברתיים יחסים

 בין קרובה חברות ומאידך, השווים, קבוצת עם המתקיימת ידידות, מחד, התחברות: של שונים מעגלים
 המרכיבים כל בבעיות. והתחלקות ההדדית המחויבות החשיפה, בדרגת טמון ההבדל כאשר שניים,
 של ובמעגל הקרובים בחברים למצוא עשוי המתבגר (.Rubin, 1980) קרובה בחברות יותר חזקים האלה

 של בחוויה לעתים כרוכים האלה היחסים כי לזכור יש אולם שייכות, ותחושת עזרה השווים קבוצת
 הנפשית הרווחה על משמעותית השפעה בעלות להיות עלולות חברתית ודחייה בדידות ובדידות. דחייה

(.Brage et al,. 1993) הנער של

 אלו פעילויות גילם. בני עם ולאינטראקציה למפגש הזדמנויות הנוער לבני להציע יכולות פנאי פעילויות
 שיש נוער בני של בחייהם ובמיוחד ההתבגרות, בגיל נוער בני של בחייהם חשוב מרכיב להיות עשויות

 השתתפות כאמור, ראשית, ועבודה. לימודים של הפורמליות במסגרות בהשתלבות ובעיות קשיים להם
 רכישה מאפשרות הן שנית, ;גילם בני עם והיכרויות קשרים ליצור הנוער לבני מאפשרת פנאי בפעילויות

 כגון במסגרות, פנאי פעילויות הפעילויות. עוסקות בהן השונים בתחומים חיים וכישורי מיומנויות של
 עצמם את ולהוכיח להצליח הזדמנות הנוער לבני לספק גם יכולות נוער, תנועות או נוער מועדוני חוגים,

 העבודה ובמקום בבתי-הספר הנוער מבני גדול חלק בעבור קיימת שאינה הזדמנות שונים, בתחומים
 אחד להיות כאלו במסגרות הפנאי פעילויות עשויות מנותקים נוער בני לגבי (.1997 ,1974 )כהנא,

 מקור שיהוו מבוגרים עם לקשר הזדמנויות וליצור החברה, לבין בינם המקשרים המרכזיים הגורמים
 מסוכנות להתנהגויות מניעתית השפעה יש פנאי לפעילות כמו־כן, (.Sauer, 1991) בהם וסיוע תמיכה

(1997 ,Sauer, 1991; Quinn.) להוביל יכולה הזה מהסוג במסגרות השתתפות כי הוכיחו, שונים מחקרים 
 Quinn, 1997; Calabrese and Schumer), פרו-סוציאלית התנהגות ולקדם מסוכנת בהתנהגות לירידה

 את ובמיוחד אלה, במסגרות השתתפותם את ראו נוער בני כי נמצא, (Sauer (1991 של במחקרו (.1986
ברחוב. לשוטט מהם שמונעת כפעילות ההתנדבות,

 שלושה באמצעות נבדקו פנאי ופעילויות השווים קבוצת ועם קרובים חברים עם החברתיים היחסים
:מדדים

 עליו חבר לו יש האם )א( לנער: שאלות שתי כולל זה מדד חבר/ים. עם משמעותיים קשרים של קיום .1
 על חברים עם לשוחח לו קשה או לו קל האם )ב( אישיים, נושאים על משוחח הוא ועמו סומך הוא

;אותו מטרידים שמאוד נושאים
 לו שחסרים או בודד הוא האם ;לבלות מי עם לנער יש האם :בילוי לצורך חברתיים יחסים של קיום .2

חברתיים. קשרים
בילוי. ודפוסי נוער/מועדון, בתנועות חברות בחוגים, השתתפות :הכוללים פנאי, פעילויות דפוסי .3
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 בה המידה על בארץ, החברתית השתלבותם על נשאלו לשעבר מברית־המועצות עולים נוער בני כמו-כן,
בארץ. שלהם מהחיים ציפיותיהם מתממשות בה המידה ועל לישראל לעלות בהחלטה אותם שיתפו

השומם קבוצת עם היחסים א.
 עולה, מהלוח תפקוד. ודפוסי קבוצה לפי הנוער בני בקרב ובדידות חברות של מדדים מספר מציג 16 לוח

 אישיים. נושאים על משוחחים הם ועמו סומכים הם עליו טוב חבר יש (81%) הנוער בני למרבית כי
 אחוזי כי לציין, יש שונה, עיסוק בעלי נוער בני ובין הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו שלא למרות

 נוער לבני יחסית קטנים טוב חבר להם שיש כך על המדווחים המנותקים, הנוער ובני הערבים הנוער בני
האחרים.

 )באחוזים( קבוצות לפי הנוער, בני בקרב ובדידות חברתית תמיכה :16 לוח
עולים

 מברית־
המועצות

מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ
77 80 83 81 71 87 79 81 טוב חבר לי יש

לשוחח מאוד לי קל או קל
73 82 84 87 78 91 74 81 חבר-חברים" עם

)תמיד לבלות מי עם לי יש
86 82 88 77 69 90 91 86 כלל(" בדרך או

לי שחסרים מרגיש
33 20 25 35 35 24 20 25 גילי" בני עם קשרים

(p<0.05) chi2 מבחן עלפי קבוצה לפי מובהקים הבדלים *

 נושאים על חברים עם לשוחח מאוד להם קל או שקל מדווחים הנוער בני מכלל אחוזים כשמונים
 כי המראים זה, בנושא הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו (.16 )לוח מאוד אותם שמטרידים

 שמאוד נושאים על חברים עם לשוחח קל פחות (78%) הערבים נוער ולבני (74%) הבנים לקבוצת
 גיל קבוצות בין הבדלים נמצאו לא (.87%) העולים נוער ולבני (91%) לבנות בהשוואה אותם, מטרידים

 על דיווחו מנותקים נוער בני של יותר קטן אחוז כי מראה 16 לוח זאת, עם הנוער. בני של עיסוק ודפוסי
 או הלומדים הנוער לבני בהשוואה אותם, שמטרידים נושאים על החברים עם לשוחח להם שקל כך

העובדים.

 על מצביעים הממצאים כלל(. בדרך או )תמיד לבלות מי עם להם שיש חשים (86%) הנוער בני רוב
 מברית־המועצות עולים ושל ערבים נוער בני של יותר נמוך שיעור :הקבוצות בין מובהקים הבדלים
 )הבנים הוותיקים היהודים הנוער לבני בהשוואה בהתאמה( ,77%ו־ 69%) כך על מדווחים לשעבר,

והבנות(.

 שניתן כפי :הנוער בני של הבדידות לתחושת המתייחסים הממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא
 קשרים להם שחסרים מרגישים העולים ושל ערבים נוער בני של יותר גבוהים שיעורים 16 מלוח לראות

 שאחד מלמדות התוצאות ובנות(. )בנים הוותיקים היהודים לקבוצות בהשוואה גילם, בני עם חברתיים
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 לו שחסרים סבור (35%) לשעבר מברית-המועצות עולים נוער בני ומשלושה ערבים נוער בני שלושה מכל
 (24%) בנות ארבע מכל ואחת (20%) בנים חמישה מכל אחד לעומת גילו, בני עם חברתיים קשרים

 התלמידים מקרב יותר גבוהים אחוזים דיווחו (1997) ואחרים הראל של בסקר גם כך. המרגישים
 לא למצופה, בניגוד הגיל. עם משתנה אינה זו תחושה וותיקים. לישראלים בהשוואה בדידות, על העולים
 הבדלים ישנם זאת, עם יחד הנער. של עיסוק דפוסי לפי הבדידות בתחושת מובהקים הבדלים קיימים
 בהשוואה (33%) המנותקים הנוער בני בקרב יותר שכיחה הבדידות שתחושת כך, על המצביעים מתונים

(.20%) העובדים או (25%) הלומדים נוער לבני

afeZ. בארץ החברתית השתלבותם את לשעבר מברית״המועצות העולים הנוער בני של תפיסתם
 זו בדיקה בארץ. החברתית השתלבותם על נשאלו לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני כאמור,
 הוותיקים הישראלים הנוער בני רוב של יחסם את חשים הס כיצד :שאלות שתי באמצעות נעשתה

 היו בה המידה על הנוער בני נשאלו לכך, בנוסף ותיקים. ישראלים חברים להם יש והאם כלפיהם
 להם שהיו לציפיות ביחס בארץ, חייהם את תופסים הם בו האופן ועל לארץ, לעלות בהחלטה שותפים

העלייה. לפני

 הוותיקים הישראלים הנוער בני רוב של שיחסם חשים העולים הנוער בני כמחצית כי מראה, 17 לוח
 של השוואה העולות. הבנות בקרב בלבד מתון באופן יותר גבוה זה אחוז מאוד. טוב או טוב הוא כלפיהם

 בחמישה 18-14 גילאי לשעבר מברית־המועצות עולים נוער בני 2,000כ- על שנערך למחקר אלה ממצאים
 המטופלים העולים הנוער בני אחוז כי מלמדת, ואופקים( רמלה נתניה, רחובות, )כרמיאל, יישובים
 בני אחוזי :האמור במחקר שדווחו לאחוזים בהשוואה בהרבה קטן כך החשים נוער לקידום ביחידות

(.1998 ואחרים, )נועם ברחובות 94%ל- באופקים 78%מ- נעים כך החושבים הנוער

 העולים. הנוער בני של החברתית השתלבותם על להעיד עשויה ותיקים ישראלים נוער לבני התחברות
 עם יחד אחד. ותיק ישראלי חבר לפחות יש העולים הנוער בני שלמחצית מראים, 17 בלוח הממצאים

 הבנות )אחוז בכך מעוניין ושאיננו ותיקים ישראלים חברים לו אין כי דיווח שלושה מכל אחד נער זאת,
 על דיווחו אשר העולים הנוער בני לשיעורי בהשוואה גבוה זה אחוז (.22% - יותר נמוך כך על המדווחות

 ללא בכרמיאל, 28% לבין ברחובות 17% בין נעים אלה )אחוזים (1998) ואחרים נועם של במחקר כך
לבנות(. בנים בין מובהקים הבדלים

 מאוד דומה זה אחוז לארץ. לעלות בהחלטה משפחותיהם על־ידי שותפו העולים הנוער מבני 40%כ-
 הנוער בני כמחצית לכך, בנוסף האמור. בסקר שנכללו היישובים בכל זאת המדווחים הנוער בני לשיעור

 בנתניה 62% בין הנעים מהשיעורים יותר קטן אחוז לארץ, לעלות רצו נוער לקידום ביחידות המטופלים
(.1998 ואחרים, )נועם בכרמיאל 70%ל-
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)באחוזים( לשעבר מברית״המועצות העולים הנוער בני בקרב חברתית השתלבות :17 לוח
בנות

(N=27)
בנים

(N=61)
סה״ב

(N=88)
100 100 100 הוא: הוותיקים הישראלים הבוער בני רוב של יחסם
59 42 47 טוב או מאוד טוב
33 43 40 טוב כל-כך לא
8 15 13 טוב לא כלל

100 100 100 ותיקים: ישראלים חברים יש
30 25 27 יותר או שלושה
26 24 24 שניים עד אחד
22 15 17 רוצה היה אך לו אין
22 36 32 מעוניין לא אך לו אין

44 42 43 לארץ לעלות בהחלטה אותו שיתפו ההורים

44 - 52 49 לארץ לעלות רצה

100 100 100 הם: בארץ החיים
26 12 16 שציפה ממה טובים יותר
19 17 17 העלייה לפני שציפה כמו
18 36 31 שציפה ממה טובים פחות
37 35 36 בארץ מהחיים ציפיות לו היו לא

 לעומת העלייה. לפני שציפו ממה טובים פחות בארץ שחייהם סבורים העולים הנוער בני מבין כשליש
 היא אף מציירת זו התפלגות מכך. יותר טובים ואף שציפו כפי הם בארץ שחייהם סבורים 33% זאת,

 בני כמחצית לפיהם אשר (,1998) ואחרים נועם של במחקר לממצאים■ בהשוואה טובה פחות תמונה
שציפו. ממה יותר טובים או ציפו שהם כמו הם בארץ שחייהם כך על דיווחו הנוער

פנאי פעילות ג.
 באמצעות נבחן משתתפים הם בהם הפעילויות וסוגי פנאי בפעילויות הנוער בני של השתתפותם היקף
 3 לנוער, נוער/מועדון בתנועות השתתפות .2 בחוגים, השתתפות .1: הנוער לבני שהופנו שאלות שלוש

 מחוץ חברים(, עם או המשפחה עם )לבד, בביתו שונות: ובפעילויות 5במקומות מבלה הנער שבה המידה
 קהילתי(, מרכז הופעות, קולנוע, קפה, פאבים/בתי משחקים, )מועדוני תרבות או בידור במסגרות לבית
בקניונים(. או בעיר בשכונה, )מסתובב מסגרת ללא לבית מחוץ

 הנוער בני מכלל חמישית כי מראה הלוח קבוצה. לפי הנוער בני של הפנאי פעילויות את מציג 18 לוח
 ההשתתפות שיעור שונים. ספורט חוגי הם ביותר השכיחים החוגים כלשהו; בחוג משתתפים (23%)

 כלל של ההשתתפות לשיעור זהה 17-14 שגילם נוער קידום בתחום המטופלים הנוער בני בקרב בחוגים
(.1994 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של פנאי פעילויות על סקר )ראה 17־14 בגיל נוער בני
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 לעומת (31%) לשעבר מברית־המועצות העולים יותרבקרב שכיחה בחוגים שההשתתפות עולה, 18 מלוח
 אינו בחוגים ההשתתפות היקף סטטיסטית. מבחינה מובהק אינו זה הבדל אך האחרות, הקבוצות בקרב

 נוער לבני בהשוואה בחוגים פחות משתתפים מנותקים נוער בני כי אם עיסוק, דפוסי לפי הרבה משתנה
עובדים. או לומדים

)באהוזיס( קבוצה לפי פגאי, פעילות :18 לוה

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית־

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

:פעילות
17 24 25 31 23 23 17 23 בחוגים משתתף 1
10 17 4 • 23 15 8 9 נוער/מועדון• בתנועת חבר

:*בילוי דפוסי
50 31 38 31 29 40 40 37 לבד בבית
61 42 53 47 50 61 44 50 המשפחה• עם בבית
13 39 47 26 31 50 35 36 *חברים• עם בבית
5 13 30 24 20 29 46 34 משחקים במועדוני

17 32 23 13 22 22 33 24 קפה/מסעדות בפאביס/בתי
16 20 9 5 38 16 12 14 בקולנוע•
7 8 16 - 7 26 9 11 בהופעות•

13 37 22 21 15 35 24 26 קהילתי במתנ״ס/מרכז
45 63 77 63 45 71 71 67 בשכונה/בעיר"• מסתובב
52 43 48 38 36 60 50 49 בקניונים מסתובב

מאוד רבה או רבה במידה זה במקום מבלה *
 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים4

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים *•

 עולה, מתשובותיהם לאי-השתתפות. העיקריות הסיבות על נשאלו בחוגים משתתפים שאינם הנוער בני
 הנוער מבני 60%)כ- שלהם המגורים באזור בהם מעוניינים שהם חוגים היעדר :הן העיקריות הסיבות כי

 על דיווחו )כשליש החוגים עלות לאי־השתתפות(, כסיבה זו סיבה על הצביעו בחוגים משתתפים שאינם
)כשליש(. מהם שונים נוער בני משתתפים שבחוגים הנוער בני של ותחושה זו( סיבה

 באופן נמוך זה אחוז נוער. במועדון או נוער בתנועות חברים הנחקרים הנוער בני מכלל אחוזים תשעה
 על-ידי שנערך בסקר בישראל. הנוער בני כלל בקרב נוער בתנועות החברים לאחוז בהשוואה משמעותי

 מבני כרבע דיווחו ,17־14 בני וערבים( )יהודים הנוער בני כלל בקרב לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
נוער. בתנועת חברים שהם הנוער

 העולים בקרב הקבוצות. מכל ליהודים בהשוואה הערבים בקרב גבוה נוער בתנועות החברים אחוז
 ואחרים הראל שערכו בסקר נוער. בתנועת חברות על הנוער בני דיווחו לא לשעבר מברית־המועצות

 בתנועת חברות על דיווחו וי״א י׳ כיתות מתלמידי 15%וכ- ו-טי ח׳ כיתות מתלמידי שכרבע נמצא (1997)
 הנוער בני בקרב נוער בתנועות המשתתפים שאחוז כך על מצביעים 18 בלוח המוצגים הממצאים נוער.

 שאחוז בעוד בלבד, 4%ל־ ומגיע אלה מאחוזים בהרבה נמוך נוער לקידום ביחידות המטופלים הלומדים
 העובדה את לשקף עשויים אלה ממצאים יותר. גבוה והמנותקים העובדים מבין נוער בתנועות החברים
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 על המקובלות בפעילויות עוסקים אינם נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הלומדים הנוער שבני
 נוער בני של יחסית הגבוה האחוז זאת, עם יחד האוכלוסייה. בכלל התלמידים מחבריהם משמעותי אחוז

 מחפשים אלו נוער שבני כך על להצביע עשוי נוער תנועת של בפעילות המשולבים ומנותקים עובדים
 יחד בפעילויות ולעסוק אחרים נוער בני לפגוש יוכלו בה לבית-הספר, אלטרנטיבית השתייכות מסגרת

עמם.

 הנוער בני מכלל 50%) המשפחה עם בבית הן ביותר השכיחות הפנאי שעות שפעילויות מלמד, 18 לוח
 בשכונה מסתובב מסגרת: ללא לבית ומחוץ מאוד(, רבה או רבה במידה בביתם משפחותיהם עם מבלים

 העלייה עם משמעותי באופן יורד המשפחה עם בבית המבלים אחוז (.49%) בקניונים או (67%) בעיר או
 בהשוואה משפחותיהן, בני עם והן לבד הן בבית, יותר מבלות בנות כי מראה, קבוצה לפי ניתוח בגיל.

הקבוצות. לשאר

 בני למצופה, בניגוד הנוער. בני של עיסוק דפוסי לפי בעיר או בשכונה בשוטטות מובהקים הבדלים נמצאו
 כי נמצא, בנוסף והלומדים. העובדים הנוער בני מאשר בשכונה או בעיר פחות מסתובבים מנותקים נוער

 בשעות המשפחה עם או לבד, בביתם נשארים שהם דיווחו מנותקים נוער בני של יותר גבוהים אחוזים
 זאת, לעומת מובהקים. אינם ההבדלים כי אם הלומדים, או העובדים נוער לבני בהשוואה שלהם, הפנאי
למנותקים. או לעובדים בהשוואה הלומדים, הנוער בני בעיקר מבלים חברים עם בבית

 שלושה מכל אחד :משחקים במועדוני ביקור היא בילוי במסגרות לבית מחוץ ביותר השכיחה הפעילות
 הבנים קבוצת בקרב יותר גבוה זה שיעור מאוד. רבה או רבה במידה אלה במקומות מבלה (34%) נחקרים

 הלומדים, ובקרב מאוד(, רבה או רבה במידה משחקים במועדוני מבלים 46% - מחציתם )כמעט
 הוצאות המחייבים במקומות כי למצוא, מפתיע לא המנותקים. או העובדים נוער לבני בהשוואה

 מאשר פחות מבלים המנותקים הנוער בני וכדומה, קפה/מסעדות פאבים/בתי הופעות, כגון כספיות,
והעובדים. הלומדים

העיסוקים. ומכל הקבוצות מכל הנוער בני מבין קטן חלק מגיעים הופעות( או )קולנוע תרבות לאירועי

 גילאי הנוער בני אחוז כי מלמדת, 17-14 בני הנוער בני אוכלוסיית כלל בקרב בילוי דפוסי של השוואה
 בני כלל לאחוז זהה כמעט קפה/מסעדות בפאביס/בתי כלשהי במידה מבלים אשר הנוכחי במחקר 17-14
 ,68%וכ- 65%) אלה בילוי במקומות האחרונה בשנה אחת פעם לפחות ביקרו אשר 17-14 גילאי הנוער

 בגילים נוער, לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני אחוז זאת, לעומת (.1994 שנתון )למ״ס, בהתאמה(
 הנוער בני מכלל 68% לעומת 58%) (1994) הלמ״ס לנתוני בהשוואה יותר נמוך בקולנוע המבלים ,17-14

האחרונה(. בשנה אחת פעם לפחות בקולנוע ביקרו 17-14 בגיל

 נושאים על לשוחח להם קל עמם קרובים חברים יש הנוער בני שלמרבית מראים הממצאים לסיכום,
 שקל פחות חשים ותיקים יהודים ובנים ערבים נוער שבני נמצא, זאת עם יחד אותם. מטרידים שמאוד

 רבה תחושה על־ידי גם מאופיינת הערבים קבוצת ולעולים. לבנות בהשוואה החברים, עם לשוחח להם
 בנוסף, הוותיקים. הנוער בני מאשר יותר בודדים חשים העולים הנוער בני גם בדידות. של יותר
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 או העובדים הנוער בני מאשר כללי באופן יותר בודדים מרגישים מנותקים נוער שבני מראים, הממצאים
הלומדים.

 השתלבות על מעידים נוער, קידום בתחום המטופלים העולים הנוער בני של החברתית השתלבותם דפוסי
 מברית-המועצות עולים נוער בני על (1998) ואחרים נועם של ממחקרם לממצאים בהשוואה טובה פחות

 שרצו כך על דיווחו נוער קידום תחום בטיפול הנמצאים העולים מבין יותר קטנים אחוזים לשעבר.
 זאת, עם יחד האמור. המחקר לממצאי בהשוואה טובה, פחות בארץ חייהם את והערכתם לארץ, לעלות
 במחקר המידע איסוף כי בחשבון, לקחת יש המחקרים שני של בממצאים להבדלים מתייחסים כאשר

 הנוכחי, במחקר המידע איסוף מועד מאשר העלייה לגל יותר צמוד ,1996-1994 השנים בין בוצע האמור
 הנחקרים בקרב בארץ החיים תפיסת ועל החברתית ההשתלבות תפיסת על להשפיע העשוי דבר

נוער. קידום בתחום המטופלים

 על המצביעים בארץ, החברתית השתלבותם במידת ובנות בנים בין מתונים הבדלים מראים הממצאים
 אינם אלה הבדלים כי לזכור יש אולם, הבנים. להשתלבות בהשוואה יותר, טובה הבנות שהשתלבות כך

 להן שהיו לציפיות ביחס בארץ חייהן את העולות הבנות של הערכתן גם סטטיסטית. מבחינה מובהקים
הבנים. הערכת מאשר יותר טובה לכך,

 בהרבה נמוך שאחוז הראו, נוער קידום בתחום המטופלים הנוער בני של הפנאי פעילות על הממצאים
 יותר הרבה משתתפים הערבים הנוער בני נוער. בתנועות חברים בישראל הנוער בני לכלל בהשוואה מהם

 חברות על כלל דיווחו לא העולים כי לציין מעניין זאת, לעומת הקבוצות. לשאר בהשוואה נוער בתנועות
 משתתפים הלומדים הנוער בני למדי: מעניינת תמונה מציג הנוער בני עיסוק לפי ניתוח נוער. בתנועות

 ביחס נמוך אף שלהם ההשתתפות ושיעור המנותקים, או העובדים מאשר נוער בתנועות פחות הרבה
 דומה שיעור הנוער, בני מכלל מרבע פחות משתתפים בחוגים (.1997 ואחרים, )הראל אחרים לתלמידים

 מרכז או הקניונים הם ביותר הנפוצים הבילוי מקומות בישראל. הנוער בני כלל של ההשתתפות לשיעור
 מבין גדול חלק כמו-כן, מוגדרת(. פעילות או מסגרת ללא אלה במקומות מסתובבים הנוער )בני העיר

 עם או המשפחה עם בביתן הנשארות הבנות אחוז משחקים. במועדוני מבלים הוותיקים היהודים הבנים
 מבני גדול חלק גם הקבוצות. בשאר כך על שדיווחו לאחוזים בהשוואה יותר גבוה הפנאי בשעות חברים
חברים. עם ולא משפחה בני עם או לבד בעיקר בבית נשארים המנותקים הנוער

 למעורבות הזדמנויות להציע האמורות מסגרות חסרות הנוער שלבני מלמדים, אלה ממצאים
 המורים ההורים, מלבד משמעותיים, מבוגרים ועם גילם בני עם ולאינטראקציה חברתית ולהשתייכות

 תרבות לאירועי יותר רחבה חשיפה חסרה נוער שלבני נראה כמו-כן, העבודה. במקום הממונים או
 מחד הנוער. בני של הפנאי דפוסי לבין הבדידות תחושת בין מעניין קשר חושפים הממצאים למיניהם.

 הפנאי בילוי דפוסי עם אחד בקנה עולה המנותקים הנוער בני בקרב הבדידות שתחושת דומה, גיסא,
 שלא במסגרות מבלים או חברים, ללא בבית בעיקר נשארים הם נוער, בתנועות חברים קטן חלק :שלהם
 שכאמור, העולים, לגבי מהממצאים מתקבלת דומה תמונה בקניונים. כגון שייכות, תחושת להם מקנות
 אחוזים הערבים הנוער בני קבוצת בקרב שגס למצוא, מעניין גיסא, מאידך בודדים. מרגישים חלקם
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 בתנועות משתתפים מהם יחסית גדול שחלק למרות גילם, בני עם קשרים להם שחסרים חשים גבוהים
חברתית. מעורבות של רבה מידה להם להקנות האמור דבר נוער,

שולית והתנהגות סטייה 6.3
 זהותו, לגיבוש המתבגר של הנפשית לרווחה לתרום השווים קבוצת של והיכולת החיוביים תפקידיה לצד

 אימוץ לעודד השווים קבוצת של יכולתם והיא סכנה גם טמונה האלה החברתיים ביחסים כי לזכור יש
 אלימה התנהגות אלכוהול, של מופרזת שתייה בסמים, שימוש כגון נורמטיביים, לא התנהגות דפוסי של

 ועשויה מיידיים תגמולים מספקת השונות, צורותיה על לגיטימית בלתי התנהגות בעבריינות. ומעורבות
(.1986 )אדלר, חברתית להשתייכות הזדמנויות בה למעורבים להציע

 שתייה באלכוהול, השימוש תדירות כגון שוליות, התנהגויות מגוון על מידע נאסף הסקר במסגרת
 גדול חלק הנתונים, השוואת לצורך בעבריינות. ומעורבות אלימה התנהגות בסמים, שימוש לשוכרה,

 והיפגעות סיכון התנהגויות על הראשון הלאומי מה״סקר נלקחו הללו הנושאים על הנוער לבני מהשאלות
 1994 בשנת שנערך והממלכתית-דתית״ הממלכתית החינוך במערכת י״א עד ו׳ כיתות תלמידי בקרב

(.1997) ואחרים הראל על-ידי

 בני מעורבות על למדריך השאלון באמצעות שנאסף מידע כאן יוצג הנוער, בני של העצמי לדיווח בנוסף
נעצרו. האם או במשטרה תיק פתיחת עברייני, באירוע הנוער

אלכוהול שתיית א.
 מבני שני־שלישים כי עולה, מהלוח לשוכרה. והשתייה השתייה תדירות של מדדים מספר מציג 19 לוח

 מובהק באופן יותר גבוהים אלה אחוזים האחרון. בחודש אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה שתו הנוער
 לפחות כלשהו אלכוהולי משקה שותים הנוער בני מבין כשליש לשעבר. מברית-המועצות העולים בקרב

 שתיית על שדיווחו העולים אחוז כי המראה, קבוצה לפי משמעותי פער קיים כאן גם בשבוע. אחת פעם
(.50%) האחרות לקבוצות בהשוואה בהרבה גבוה בשבוע פעם לפחות אלכוהול

)גאחוזיס( ועיסוק קבוצה לפי אלכוהול, שתיית : 19 לוח

מנותקים עובדים לומדים
 מברית־ עולים

לשעבר המועצות ערבים בנות בנים סה״כ אלכוהול: שתיית תדירות
פעם לפחות אלכוהול שתה

66 67 66 82 29 59 66 66 *האחרון בחודש אחת
פעם לפחות אלכוהול שותה

27 33 32 50 13 19 29 31 *בשבוע אחת
4 10 4 6 4 5 7 6 יום מדי אלכוהול שותה

מופרזת: שתייה
שהשתכר עד אלכוהול שתה

44 43 39 60 19 29 41 41 *אחת פעם לפחות ־
(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים ״
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 הבדלים ללא יום, כל כמעט או יום כל כלשהו אלכוהולי משקה שותים הנוער בני מכלל אחוזים שבעה
 עולה מהלוח באלכוהול. בשימוש הפרזה על מעידה לשוכרה שתייה עיסוק. או קבוצה לפי מובהקים

 עולים של יותר גבוהים אחוזים כאשר אחת, פעם לפחות שהשתכרו דיווחו הנוער בני מבין 40%שכ-
 ערבים נוער ולבני (29%) לבנות בהשוואה פעם, אי השתכרו (41%) ותיקים יהודים בניס ושל (60%)
 אולם, לשעבר, ברית-המועצות יוצאי של מהתרבות כחלק נתפסת אלכוהוליים משקאות שתיית (.19%)

 התלמידים כלל בקרב לשיעור יחסית גבוה אלכוהול שתיית על שדיווחו הנוכחי בסקר העולים אחוז
 שתיית .על שדיווחו העולים אחוז (1997) ואחרים הראל של הסקר ממצאי פי על לדוגמה, העולים.

 בשימוש הבדלים נמצאו לא כי לציין, מעניין .14%כ- הוא לפחות בשבוע פעם אלכוהוליים משקאות
שונים. עיסוקים בעלי נוער בני בין באלכוהול

 של הסקר לממצאי 16־15 בני יהודים נוער בני אודות על הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה מציג 20 לוח
 המדדים בכל כי עולה, זו מהשוואה אלכוהולי. משקה שתיית של מדדים במספר (1997) ואחרים הראל

 על המצביע דבר ואחרים, הראל של הסקר בממצאי מאשר יותר גבוהים הנוכחי הסקר של האחוזים
 בני כלל אוכלוסיית בקרב לעומת הנוכחי בסקר הנחקרים הנוער בני בקרב באלכוהול יותר רב שימוש
 בולט הבנים. בין מהפער יותר גדול הסקרים בשני הבנות בין הפער המדדים בכל בארץ. הלומדים הנוער

 בסקר 64%) בחודש פעם לפחות אלכוהול שתיית על בממצאים הסקרים בשני הבנות בין הפער במיוחד
 הבנים בקרב יום מדי שתייה דפוסי בין הבדל אין כי לציין, ראוי האמור(. בסקר 28% לעומת הנוכחי

יום. כל אלכוהול שותים האמורים בגילים הבנים מכלל 6% כי נמצא, בשניהם :הסקרים בשני

 שתיית תדירות לגבי (1997) ואחרי© הראל של הסקר לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :20 לוח
 לפי י׳־י״א, בלבד(/כיתות יהודי© נוער )בני 16־15 גיל קבוצת בקרב כלשהו, אלכוהולי משקה

 )באחוזי©( מין
 HBSC^ סקר ממצאי

י׳-י״א( כיתות )תלמידי
 הנוכחי הסקר ממצאי

(16-15 גילאי יהודים נוער )בני
בנות בנים *בנות" *בנים

פעם לפחות אלכוהול שתה
28 43 65 69 האחרון בחודש אחת

פעם לפחות אלכוהול שותה
15 27 26 33 בשבוע אחת

2 6 9 6 יום מדי אלכוהול שותה

שהשתכר עד אלכוהול שתה
8 12 30 43 אחת פעם לפחות

 מטופלים 2,100 המייצגים מקרים 96ל- מתייחס המידע *
מטופלות 1,051 המייצגים מקרים 52ל־ מתייחס המידע “

בסמי© שימוש ב.
 מעוניין הנער )האם סמים לנסות נכונות (1) :הבאים המדדים באמצעות נבחן בסמים השימוש היקף
 מדדים סמים(. לנסות לו הציעו )האם סמים לנסות ההזדמנות הנער בפני עומדת שבה המידה (2) בכך(,
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 שונים בסמים שימוש דפוסי וכן ;אי־פעם בסמים שימוש :בסמים שימוש לדפוסי מתייחסים נוספים
 פרסי, קוק הרואין, אופיום, אדולן, )ל.ס.ד., קשים סמים ו/או חשיש/מריחואנה, כגון האחרון, בחודש
הרגעה(. או שינה הרזייה, )מרץ, כדורים ו/או קוקאין(, קראק,

 הבדלים נמצאו שלא למרות סמים. לנסות מעוניינים הנוער מבני 11% הכל בסך כי מראה, 21 לוח
 הנוער בני אצל בלבד מתון באופן יותר גבוה זה אחוז כי לציין ניתן עיסוק, או קבוצה לפי מובהקים

(.13%) המנותקים הנוער בני ובקרב (15%) לשעבר מברית־המועצות העולים

ושחשתמשו בסמים, להשתמש אי-פעס להם שהציעו סמים, לנסות שמעוניינים הנוער בני :21 לוח
)באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי בלשהו, בסם אי-פעס

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית-

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סת״ב

13 11 9 15 - 9 11 11 סמים לנסות מעוניינים

להשתמש אי־פעם לו הציעו
45 43 37 55 19 23 44 41 *בסמים

24 18 15 32 4 12 16 19 *בסמים אי-פעם השתמש

 הרזייה, או מרץ כדורי קוקאין, קראק, פרסי, קוק הרואין, אופיום, אדולן, ל.ס.ד., מריחואנה, חשיש, :הכוללים 5
הרגעה. או שינה כדורי

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים ״

 כי נמצא, כך קבוצה. פי על מובהקים הבדלים קיימים כלשהו. סם לנסות הציעו הנוער בני מכלל 41%ל-
 לעומת (,55%) לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב ובמיוחד (44%) הבנים בקרב יותר גבוה זה אחוז

הערביים. הנוער ומבני מהבנות 20%כ-

 בקרב מובהק באופן יותר גבוה זה אחוז אי־פעם. כלשהו בסם השתמשו (19%) הנוער מבני כחמישית
 הפער אולם, (.12%) הבנות בקרב נמצאו יותר נמוכים אחוזים (.32%) לשעבר מברית-המועצות עולים

 ביחידות המטופלים הערבים הנוער מבני בלבד 4% רק :והערבים היהודים בין נמצא ביותר המשמעותי
 הבדלים קיימים שלא מראה, הנוער בני עיסוק לפי ניתוח אי-פעם. בסמים שימוש על דיווחו נוער לקידום

אלה. בנושאים והמנותקים העובדים הלומדים, הנוער בני בין מובהקים

 הממצאים בסמים. נוכחי שימוש על להצביע עשוי האחרון החודש במהלך פעם לפחות בסמים שימוש
 )לא 5כלשהם בכדורים או כלשהו חוקי בלתי בסם השתמשו הנוער בני מכלל 13% כי מראים 22 בלוח

 ממצאי עם להשוואה ניתנים לא אלה ממצאים האחרון. בחודש אחת פעם לפחות רפואיות(, למטרות
 החודשים 12ב- בסמים השימוש תדירות על שאל הזה שהסקר מכיוון (1997) ואחרים הראל של הסקר

 מותאם הנוכחי בסקר הניסוח הנוכחי. בסקר הנוער בני שנשאלו כפי האחרון, בחודש ולא האחרונים,
 השוואה לצורך זאת, עם יחד בסמים. לשימוש יותר חשופה שהיא מלכתחילה ידוע אשר לאוכלוסייה
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 כי נמצא, בסמים למלחמה הרשות של בסקר והן ואחרים הראל של בסקר הן כי לציין, ניתן כללית,
 בהשוואה, וזאת שנה, במהלך בכדורים או כלשהם חוקיים בלתי בסמים שימוש עשו מהנחקרים 10.5%

 או כלשהו בסם השתמשו אשר נוער, לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני מבין 13%ל- כאמור,
 לשאר בהשוואה יותר גבוה בסמים המשתמשים העולים אחוז האחרון. החודש במהלך בכדורים
 עולים נוער שבני כך על ואחרים הראל של הסקר ממצאי מרמזים זה בתחום גם (.19%) הקבוצות

 מחבריהם יותר בסמים לשימוש נוטים נוער לקידום ביחידות המטופלים לשעבר מברית-המועצות
 התלמידים מבין 7%כ- ואחרים, הראל פי על (.1997 ואחרים )הראל בבתי-הספר תלמידים שהם העולים
 מבני 19%ל- בהשוואה האחרונה, בשנה כלשהו בסם שימוש על דיווחו לשעבר מברית-המועצות העולים

 העושים הערבים הנוער בני אחוז זאת, לעומת נוער. לקידום היחידה בטיפול הנמצאים העולים הנוער
(.4%) למדי נמוך הוא בסמים שימוש

 אם אמנם, הנוער. בני עיסוק לפי האחרון בחודש כלשהו בסם בשימוש מובהקים הבדלים נמצאו לא
 קיים כי נמצא, ועבודה לימודים משלבים אשר ולאלה בלבד לומדים אשר הנוער לבני בנפרד מתייחסים

 אשר עובדים, וגם שלומדים הנוער בני שאחוז כך על המצביע סטטיסטית, מבחינה מובהק הבדל
 17%) המנותקים הנוער בני בקרב המשתמשים לאחוז מאוד דומה האחרון בחודש בסמים השתמשו

(.6%) יותר נמוך בסמים המשתמשים לומדים שרק הנוער בני אחוז ואילו בהתאמה(, 20%ו-

)באחוזיס( ועיסוק קמצה לסי האהדק, בחודש אחת פעס לפחות שונים בסמים שימוש :22 לוח

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית־

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ הסם סוג

חוקי בלתי בסם השתמש
לפחות בכדורים או כלשהו

20 13 11 19 4 14 12 13 האחרון בחודש פעם

או בחשיש השתמש
פעם לפחות מריחואנה

14 7 7 13 4 5 9 9 האחרון בחודש

קשים בסמים השתמש
בחודש פעם לפחות

1 3 1 2 - 1 2 2 *האחרון

או הרגעה בכדור השתמש
בחודש פעם לפחות שינה

6 6 5 6 - 9 4 5 האחרון
קוקאין קראק, פרסי, קוק הרואין, אופיום, )מתדון(, אדולן ל.ס.ד., :כוללים קשים סמים #

 מהם, באחד לפחות השתמשו הנוער בני מסך־כל 9% :מריחואנה או חשיש הם ביותר השכיחים הסמים
 מתדון, או אדולן )ל.ס.ד., קשים בסמים שימוש עשו אשר 2% לעומת האחרון, בחודש יותר או אחת פעם

 בני בין ההבדלים עיקר הרגעה. או שינה כדורי שצרכו 5%ו- קוקאין( קראק, קוק-פרסי, הרואין, אופיום,
 להשתמש נוטים מנותקים נוער בני כאשר, מריחואנה, או בחשיש בשימוש טמון עיסוקים לפי הנוער

בהתאמה(. 7% לעומת 14%) העובדים או הלומדים הנוער מבני יותר גבוהים באחוזים אלה בסמים
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לאלימות וקורבנות אלימות דפוסי ג.
 להטרדה קורבנות .1 מדדים: ארבעה באמצעות נבדקו לאלימות וקורבנות אלימים במעשים השתתפות

 האחרונה בשנה בהצקה ו/או בהטרדה השתתפות .2 פעמים(; משלוש )יותר האחרונה בשנה הצקה ו/או
 כגון נשק, נשיאת .4 האחרונה(; בשנה פעם )לפחות פיזית בתגרה השתתפות .3 פעמים(; משלוש )יותר
 זה בנושא השאלות כל האחרון(. בחודש אחת פעם )לפחות עצמית הגנה לשם אקדח, או )מקל( אלה סכין,

 תלמידי בקרב סיכון והתנהגויות חברתית רווחה על הראשון הלאומי מהסקר השוואה לצורך נלקחו
(.1997 ואחרים, )הראל י״א עד ו׳ כיתות

 חשיפה על מצביעה האחרונה, בשנה יותר או פעמים שלוש של בתדירות להצקה או להטרדה קורבנות
 מהטרדות סבלו (27%) הנבדקים מכל רבע מעל כי על מצביע 23 לוח יחסית. חמורה בדרגה אלה למעשים

 הנוער בני הם זה רב-פעמי למעשה העיקריים הקורבנות האחרונה. בשנה פעמים שלוש לפחות מהצקה או
 עיסוק לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא (.33%) הבנות וקבוצת (42%) הערבים

הנער.

 אחרים לילדים הצקות או בהטרדות יותר או פעמים שלוש השתתפו (22%) הנוער בני מכלל חמישית מעל
 הנוער בני בקרב במיוחד בולטת שהתופעה בעוד (16%) הבנות בקרב יותר נמוך זה אחוז (.23 לוח )ראה

 זה במדד מובהקים הבדלים אין רב-פעמיות. הצקות או בהטרדות השתתפו (35%) מהם כשליש :הערבים
גיל. לפי או שונים עיסוקים בעלי נוער בני בין

)באהוזיס( ועיסוק קבוצה לפי לאלימות, וקורבנות אלימות דפוסי :23 לוה

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית־

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

פעמים שלוש להטרדה קורבן היה
29 27 26 27 42 33 23 27 האחרונה בשנה יותר או

אחר ילד של בהטרדה השתתף
20 23 23 21 35 16 24 22 בשנה יותר או פעמים שלוש

האחרונה

פעם לפחות פיזית בתגרה השתתף
51 58 65 57 62 42 68 60 *האחרונה בשנה

בחודש פעם לפחות נשק אתו נשא
19 22 19 16 23 8 26 20 *האחרון

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים ״

 פעם לפחות בכך, מעורבים היו הנוער בני מכלל 60% כי עולה פיזית בתגרה השתתפות על מהממצאים
 הבנות בקבוצת סטטיסטית מבחינה מובהק באופן יותר נמוך זה אחוז האחרונה. השנה במהלך אחת

 לא (.68%) הוותיקים היהודים הבנים לקבוצת בהשוואה ובמיוחד הקבוצות לשאר בהשוואה (42%)
(.23 )לוח הנער עיסוק או גיל לפי הבדלים נמצאו
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 לשם אקדח או )מקל( אלה סכין, כגון נשק, אתם נשאו הנוער בני מכל שבחמישית כך על מצביע 23 לוח
 היהודים הבנים הם העיקריים הנשאים כי מראות, התוצאות האחרון. בחודש פעם לפחות עצמית, הגנה

עיסוק. לפי בניתוח זה במדד מובהקים הבדלים אין (.23%) והערבים (26%) הוותיקים

 הסקר ממצאי בין שנערכה לאלימות קורבנות או אלימות של שונים מדדים של השוואה מוצגת 24 בלוח
 אלכוהול, שתיית בנושא שנערכה להשוואה בדומה (.1997) ואחרים הראל של הסקר ממצאי לבין הנוכחי

 המקבילה הגיל קבוצת לבין הנוכחי, בסקר 16-15 גילאי יהודים נוער בני בין היא ההשוואה כאן גם
י׳-י״א(. כיתות )תלמידי השני בסקר

 במעשי השתתפות של במדדים הן גדולים, הבדלים ישנם המדדים ברוב זו, מהשוואה להסיק שניתן כפי
 בקרב גדולה שהיא למרות האלימות, שתופעת מראים אשר לאלימות, קורבנות של במדדים והן אלימות

 עם יחד נוער. לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני בקרב יותר משמעותית שנחקרו, האוכלוסיות שתי
 קיים שלא כמעט אחר ילד כלפי הצקה או הטרדה במעשי והשתתפות נשק נשיאת כגון בנושאים, זאת,
הסקרים. בשני הבנים בקרב הבדל

 וקורבנות אלימות דפוסי לגבי HBSC״n סקר ממצאי לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :24 לוח
 מין לפי י׳-י״א, וכיתות בלבד( יהודים נוער )בני 16־15 בני יהודים נוער בני בקרב לאלימות

)באחוזים(
 HBSC^ סקר ממצאי

י׳-י״א( כיתות )תלמידי
 הנוכחי הסקר ממצאי

 גילאי יהודים נוער )בני
(16־15

בנות בנים *בנות" בנים"
שלוש לפחות להטרדה קורבן היה

12 18 41 26 האחרונה בשנה יותר או פעמים

לפחות אחר ילד של בהטרדה השתתף
8 20 18 25 אחרונה בשנה יותר או פעמים שלוש

פעם לפחות פיזית בתגרה השתתף
17 57 52 72 האחרונה בשנה

בחודש פעם לפחות נשק אתו נשא
7 20 16 19 האחרון

 מטופלים 2,100 המייצגים מקרים 96ל- מתייחס המידע "
מטופלות 1,051 המייצגים מקרים 52ל- מתייחס המידע “

 לבין הנוכחי בסקר הבנות בין התחומים בכל נמצאו הסקרים שני ממצאי בין נוספים בולטים הבדלים
 נערה :פיזית בתגרה בהשתתפות הוא במיוחד הבולט ההבדל כאשר ואחרים, הראל של בסקר הבנות

 בשנה פעם לפחות פיזית בתגרה השתתפה (52%) הנדונים בגילים הנוכחי בסקר שתיים מכל אחת
 הראל של בסקר שנחקרו י׳־י״א הכיתות תלמידות בקרב (17%) בהרבה נמוך אחוז לעומת האחרונה,

הבנים: בקרב גם הסקרים שני בין משמעותי פער נמצא פיזית בתגרה השתתפות של בנושא ואחרים.
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 מהבנים 57% לעומת האחרונה, בשנה פיזית בתגרה השתתפו 16־15 גילאי הנוכחי מהסקר מבנים 72%
ואחרים. הראל של בסקר

פלילית פעילות ד.
 באירוע הנער של מעורבות על לו ידוע האם האחת, למדריך: שאלות שתי באמצעות נבחן זה נושא

אי־פעם. נעצר שהנער או פלילי תיק לנער שנפתח לו ידוע האם :השנייה ;עברייני

 יותר גבוה זה אחוז (.25 )לוח עברייני באירוע מעורבים היו הנוער בני מכלל רבע המדריכים, דיווח פי על
 מובהקים הבדלים (.2%) הבנות קבוצת בקרב בהרבה ונמוך (34%) הבנים קבוצת בקרב משמעותי באופן
 הלומדים הנוער מבני 19% ומנותקים: עובדים לומדים, נוער בני בין זה במדד נמצאו מבוטלים ובלתי

 העובדים הנוער מבני 28%ל- בהשוואה עברייני, באירוע מעורבים היו נוער לקידום ביחידות המטופלים
 עם זו בתופעה עלייה של מגמה מסתמנת כי מראה, גיל לפי ניתוח המנותקים. הנוער מבני 37%ול-

בגיל. העלייה

)באחוזים( המדריך דיווח פי על קבוצות, לפי פלילית בפעילות תנוער גני מעורבות :25 לוח

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית-

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״ב הנער:

37 28 19 24 24 2 34 25 *עברייני"," באירוע מעורב היה

או במשטרה תיק לו נפתח
38 21 15 30 12 3 27 22 נעצר",""

 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *
(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים **

 גבוה זה אחוז אי־פעם. נעצרו ו/או במשטרה תיק בעלי הם הנוער בני מכלל 22% כי מראה, 25 לוח
 3.6%) המשטרה לטיפול שנה מדי מגיעים אשר בישראל הנוער בני כלל מבין 2.4%ל־ בהשוואה בהרבה

 קבוצת בקרב יותר נמוך זה אחוז (.1996 והרווחה, העבודה )משרד הבנות( בקרב 1.2%ו־ הבנים בקרב
 זאת, לעומת ולעולים. ותיקים יהודים לבנים בהשוואה בהתאמה(, 12%ו- 3%) הערבים הנוער ובני הבנות

 נמצאו מובהקים פערים (.30%) המשטרה על־ידי יותר נתפסו לשעבר מברית-המועצות עולים נוער בני
 תיק להם שנפתח או נעצרו הלומדים הנוער מבני אחוזים חמישה-עשר עיסוק. לפי בניתוח זה במדד

המנותקים. הנוער מבני 38%ו- העובדים הנוער מבני 21% לעומת במשטרה

 באירוע מעורבים שהיו הנוער בני מכלל (63%) כשני-שלישים כי מלמד, למדריך השאלות שתי בין הקשר
 פעילות של קיומה על מצביע הנותר השליש נעצרו(. או תיק להם )נפתח המשטרה על-ידי נתפסו עברייני
 שהיו הבנות )כל הבנות בקרב יותר גבוה אחוז הקבוצות: בין הבדלים קיימים זה בתחום סמויה. פלילית

 המשטרה על-ידי נתפסו לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני ובקרב עברייני( באירוע מעורבות
 הערבים הנוער בני שמרבית המלמד, דבר ,35%כ־ נתפסו זאת, לעומת הערבים, הנוער בני בקרב (.81%)

המשטרה(. על־ידי נתפסו )לא סמוי באופן זאת עושים כאלה באירועים מעורבים שהיו

41



 החינוך )משרד נוער לקידום היחידה של הקודם לסקר הנוכחי הסקר בין זה בנושא הממצאים מהשוואת
 נמוך (24%) הנוכחי בסקר שנעצרו או במשטרה תיק בעלי הנוער בני סך־כל שאחוז עולה, (1984 והתרבות,

 .44.5% הקודם: בסקר המדריכים על־ידי דווח אשר פלילי, תיק להם שנפתח הנוער בני מאחוז בהרבה
 נוער בני כולל אינו הנוכחי הדיווח כזכור, :הסקרים בשני הגילית בהתפלגות מההבדל נובע שהפער ייתכן

 עם כלשהי, במידה מתגברת התופעה וכנאמר, ,29% מהווה זו קבוצה האמור שבסקר בעוד ,18 גיל מעל
בגיל. העלייה

סיכום 6.4
 ובסמים באלכוהול משתמשים נוער לקידום ביחידות המטופלים הנוער שבני מלמדים הסקר ממצאי
 של בסקר שהשתתפו היהודים לתלמידים בהשוואה אלימות, של יותר רבה למידה וחשופים רבה במידה
 ביחידות המטופלים נוער בני ארבעה מכל אחד כי עולה, מהממצאים כמו־כן, (.1997) ואחרים הראל

 תיק לו נפתח או המשטרה על־ידי נעצר חמישה מכל ואחד פלילית בפעילות מעורב היה נוער לקידום
פלילי.

 מברית- העולים קבוצת בקרב באלכוהול רב שימוש מראה קבוצה לפי שוליות התנהגויות של ניתוח
 עם יחד אך זה, ממצא להסביר עשויים תרבותיים הבדלים הקבוצות. לשאר בהשוואה לשעבר, המועצות

 שתייה ועל שונות בתדירויות שתייה על המדווחים הנוכחי במחקר העולים אחוזי כל לציין יש זאת,
 על המצביע דבר (1997 ואחרים, הראל )ראה העולים התלמידים לכלל בהשוואה בהרבה גבוהים מופרזת
 את "מנטרלים" אם גם נוער, לקידום ביחידות המטופלים העולים בקרב באלכוהול מופרז שימוש

 לנסות להם שמציעים לאנשים חשיפה ועל בסמים, שימוש על שדיווחו האחוזים גם התרבותי. המרכיב
 שהעולים מראים אלה ממצאים לשעבר. מברית־המועצות העולים בקרב במיוחד גבוהים סמים,

 עם יחד אלו. שוליות להתנהגויות באשר רב בסיכון אוכלוסייה מהווים נוער לקידום ביחידות המטופלים
 כאלו בהתנהגויות פחות מעורבים שהעולים הראו אלימות בהתנהגויות השתתפות על הממצאים זאת,

 ואחרים הראל של בסקר גם ביטוי לידי באה זו שמגמה לציין מעניין הוותיקים. היהודים הבנים מאשר
 בהשוואה בעבריינות מעורבים היו העולים הנוער בני מבין יותר נמוך אחוז כי נמצא, בנוסף (.1997)

אי־פעם. נעצרו שהם או במשטרה תיק נפתח מהם יחסית גבוה לאחוז אולם הוותיקים, היהודים לבנים

 בתדירויות אלכוהול שותות מקרבן נמוכים שאחוזים עולה הוותיקות הבנות אודות על מהממצאים
 השימוש דפוסי ולעולים. הוותיקים היהודים לבנים בהשוואה לשוכרה, אי-פעס ששתו או שונות

 עניין פחות הביעו הבנות זאת, למרות הבנים. בקרב שנמצאו לאלה דומים הבנות בקרב בסמים הנוכחיים
 באשר סמים. לנסות להן הציעו או אי-פעם כלשהו בסם השתמשו יותר נמוך ואחוז סמים, לנסות

 אולם, הקבוצות. לשאר בהשוואה גם נמוכים הבנות שאחוזי נמצא, אלימות בהתנהגויות להשתתפות
 התלמידות לבין הנוכחי בסקר הבנות בין האלימות ודפוסי באלכוהול השימוש דפוסי את השווינו כאשר

 הבנות בקרב יותר הרבה נפוץ באלכוהול שהשימוש ראינו, (1997) ואחרים הראל של בסקר שנחקרו
באלימות. יותר מעורבות והן נוער לקידום ביחידות המטופלות

 התנהגויות לכל באשר רב בסיכון קבוצה מהווים הוותיקים היהודים שהבנים כך על מצביעים הממצאים
ובני הבנות מאשר יותר רבה במידה אלכוהול צורכים הם כי נמצא, ראשית, זה. בסקר שנבדקו השוליות
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 מידת על המצביע דבר סמים, לנסות הציעו מביניהם במיוחד גבוה לאחוז כמו־כן, הערביים. הנוער
 איתם נושאים ויותר בקסטות יחסית רבה במידה משתתפים הם שנית, הסמים. לעולם גבוהה חשיפות

 נוער בני של ביותר הגבוה האחוז נמצא זו קבוצה בקרב בנוסף, אחרות. מקבוצות נוער בני מאשר נשק
 קבוצה בקרב באלימות וההשתתפות באלכוהול השימוש כי נמצא כמו-כן, בעבריינות. מעורבים היו אשר

(.1997) ואחרים הראל של הסקר לממצאי בהשוואה יותר גדולים זו,

 שימוש על מדווחים מביניהם יחסית נמוך אחוז כי הראו, הערבים הנוער בני אודות על הסקר ממצאי
 אחרים נוער בני של כמטרידים הן אלימות, בהתנהגויות מעורבים הם זאת, עם יחד ובסמים. באלכוהול

 מעורבים אשר הערבים הנוער בני אחוז הקבוצות. משאר יותר גבוהה במידה להטרדה, כקורבנות והן
 של תופעה קיום על המצביע דבר המשטרה, על-ידי נתפסים מביניהם קטן חלק יחסית. קטן בעבריינות

סמויה. עבריינות

 נמצאו לא :למדי מעניינת תמונה חושף הנוער בני עיסוק לפי שולית התנהגות על הממצאים ניתוח
 וכן בלבד לומדים )כולל הלומדים העובדים, הנוער בני בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים
 עם יחד האלימות. ובדפוסי בסמים שימוש אלכוהול, שתיית בדפוסי המנותקים או ועובדים( לומדים

 המנותקים מבין יותר גבוהים שאחוזים כך על המצביעים מתונים הבדלים עולים מהממצאים זאת,
 מובהקים הבדלים שקיימים מראים הממצאים סמים. לנסות להם שהציעו או אי-פעם בסמים השתמשו

 נוער לבני בנפרד מתייחסים כאשר רק עיסוק, לפי האחרון בחודש בסמים בשימוש סטטיסטית מבחינה
 בסמים שהשתמשו הנוער בני שאחוז עולה אלה מהבדלים עובדים. וגם שלומדים ולאלה בלבד שלומדים

 כמו-כן, המנותקים. בקרב לאחוז מאוד קרוב עובדים וגם שלומדים הנוער בני מבין האחרון בחודש
 באופן כאלה במעשים יותר מעורבים היו המנותקים הנוער בני כי נמצא בעבריינות למעורבים באשר

והלומדים. העובדים הנוער בני לאחוזי בהשוואה סטטיסטית מבחינה מובהק

הנוער בני של עצמית והערכה לעתיד ותכניות ציפיות .7
 בעיקר שחי לילד בניגוד הזמן. ממד של וההמשגה ההרחבה הוא ההתבגרות בגיל בהתפתחות חשוב גורם

 זה מתהליך כחלק למשמעותיים. העתיד את וגם העבר את שהופך זמן של מושג מפתח המתבגר בהווה,
 להגיע הנער עשוי לכך, בהתאם לחייו. ותכניות מטרות לעצמו ולהציב העתיד את לתכנן מתחיל הנער

 כמבוגר. בחברה השתלבותו לקראת ולהכנתו לימודיו להמשך בנוגע להכרעות חייו של זו בתקופה
 Seginer and Halabi), וחששות תקוות ציפיות, שאיפות, תכניות, כוללת העתיד לקראת האוריינטציה

 (.1995 )סגינר, הרחב במובן וחברה צבאי שירות משפחה, מקצוע, לימודים, תחומים: במספר (1991
 מחקרים האישית. הזהות מהתפתחות חלק הוא לעתיד אוריינטציות שעיצוב כך, על מצביעה הספרות

 מציאותיים בלתי ולעתים אידיאלים מושגים לנער יש כזה עיצוב של תהליך שבתחילת מלמדים, רבים
(.1988 )מוס, בעתיד להגיע שואף הוא אליהם התפקידים של

 ותעסוקתיים. לימודיים להישגים הנער של ציפיותיו על שאלות הציפיות של הבחינה כללה זה במחקר
 לצה״ל, גיוס של בהקשר הקצר לטווח תכניות על שאלות באמצעות נבדקו לעתידו הנער של תכניותיו

כלל״מדדים לנער השאלון בנוסף, שנים. 10 בעוד לחייהם תכניות הארוך: לטווח תכניות על ושאלה
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 הנחה מתוך (,Bandura, 1977) עצמית ומסוגלות (Rosenberg, 1965) עצמית הערכה לבחינת סטנדרטים
 את הערכתו ועל עתידו, לגבי הפרט של והתכניות הציפיות על רבה במידה להשפיע עשויים אלה כי

להתממש. הללו ולתכניות לציפיות שיש הסיכוי

ותעסוקתיים לימודיים להישגים הנועד בני ציפיות 7.1
 מראה, הלוח הנער. של עיסוק ודפוסי קבוצה לפי להגיע, רוצה הנער אליה ההשכלה רמת את מציג 26 לוח

 לסיים רוצים הנוער בני מכלל 61% למדי: גבוהות שישיגו ההשכלה רמת לגבי הנוער בני ציפיות כי
 באופן יותר גבוהים אלה אחוזים כי מראה, קבוצות בין השוואה כלשהי. תעודה עם תיכוניים לימודים

 היהודים הבנים קבוצת אצל יותר ונמוכים (79%) לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב מובהק
(.50%) הוותיקים

 להגיע מצפים (8%) קטן אחוז ורק מקצועית תעודה היא הערבים הנוער בני למחצית הרצויה התעודה
יותר. גבוהה לתעודה

 ביותר הגבוהות הציפיות בעלות הן הבנות וקבוצת לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני קבוצת
 בגרות תעודת לפחות להשיג רוצים אלו קבוצות משתי הנוער בני כמחצית :לימודיים להישגים באשר

מלאה(. או )חלקית

 בהרבה גבוה כלשהי תעודה עם תיכון בית-ספר לסיים מצפים אשר הלומדים הנוער בני אחוז כמצופה,
 מעל כי לציין מעניין זאת, עם יחד כך. על שדיווחו המנותקים, או העובדים, הנוער בני לאחוזי בהשוואה

 כלשהי. תעודה עם תיכון בית-ספר לסיים הם אף רוצים והעובדים המנותקים הנוער בני מבין מחצית
 ללימודים לחזור רצון מביעים מהנושרים שליש שרק העובדה, לאור במיוחד מפתיע זה ממצא

ונשירה(. למידה דפוסי על פרק )ראה בבית-הספר

____________________**)באחוזים(/ ועיסוק קבוצה לפי שישיג/ ההשכלה לרמת הנוער בני ציפיות :26 לוח
מברית־ עולים ־ ~ ־ ~

המועצות

(p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *
(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים *

)חלקית בגרות לתעודת להגיע רוצה מקצועית, לתעודה להגיע רוצה :האופציות משלוש באחת שבחרו הנוער ***בני

מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בניס סה״ב
100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ
16 19 2 11 12 6 12 10 לימוד שנות 12מ- פחות
27 34 26 10 28 28 39 29 תעודה( )ללא לימוד שנות 12
35 27 24 32 52 14 29 28 מקצועית תעודה
12 13 26 18 8 31 14 18 מלאה או חלקית בגרות
10 7 22 29 ־ 21 6 15 תיכוניים על לימודים

תיכון בית-ספר לסיים רוצה
57 47 72 79 60 66 50 61 ***כלשהי תעודה עם

מכללה. או לאוניברסיטה להגיע רוצה מלאה(, או
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 בו המקצוע מהו לציין התבקשו הנוער בני בה שאלה באמצעות נבדקו תעסוקתיים להישגים הציפיות
 הלשכה של המקצועי הסיווג פי על קטגוריות לחמש חולקו שצוינו המקצועות כל בעתיד. לעסוק ירצו

 פסיכולוג, כגון חופשיים, מקצועות בעלי .1 הן: הקטגוריות (.1994 )למי׳ס, לסטטיסטיקה המרכזית
 רדיו, שדרן כדורגלן, כגון וספורט, אומנות עובדי עיתונאים, .2 וכוי; מנהל מורה, מהנדס, אדריכל,

 אלקטרוניקה, חשמלאי, כגון במסחר, או בתעשייה מקצועיים עובדים .3 וכר; צייר רקדן, גרפיקאי,
 פקידות, עובדי .5 וכר; מוכר דייל, ספר, שוטר, נהג, כגון שירותים, עובדי .4 וכר; נגר מכונאי, טכנאי,

וכר. תיירות סוכן חשבונות, הנהלת פקידים, מזכירות, כגון

 מכלל כשליש כי עולה, מהלוח ועיסוק. קבוצה לפי הנוער בני לעסוק ירצו שבו המקצוע את מציג 27 לוח
 רוצים שהיו ציינו זהה ואחוז ובמסחר, בתעשייה מקצועיים כעובדים לעבוד רוצים (30%) הנוער בני

 בני בקרב יותר גבוה בתעשייה מקצועיים כעובדים לעבוד שרוצים הנוער בני אחוז חופשי. במקצוע לעסוק
(.9%) הבנות בקרב יותר ונמוך (62%) הערבים הנוער

 אלה אחוזים שירותים. כעובדי לעבוד רוצים היו כאחד( ובנות )בנים הוותיקים היהודים מבין רבע
 מפתיע הנוער בני של עיסוקם לפי בניתוח הקבוצות. בשאר שדווחו לאחוזים בהשוואה יותר גדולים
חופשי. במקצוע לעסוק רוצים המנותקים הנוער מבני שליש כי למצוא במיוחד

 )באחוזים(*,** ועיסוק קבוצה לפי תעסוקתיים, לתישגיס הגוער גגי ציפיות :27 לוח
מברית־ עולים

המועצות
מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב

32 26 31 32 19 29 30 30 חופשיים מקצועות

6 6 15 5 14 12 10 ועובדי עיתונאים
וספורט אומנות
מקצועיים עובדים

27 42 23 37 62 9 32 30 ובמסחר בתעשייה

24 22 20 12 14 25 25 21 שירותים עובדי

11 4 11 14 5 23 1 9 פקידות עובדי
 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים "*

 בני מרבית ביותר: אופטימית שציינו במקצוע בעתיד לעסוק להם שיש הסיכויים את הנוער בני הערכת
 גיל, קבוצה, לפי מובהקים הבדלים ללא מאוד, טובים או טובים לכך שהסיכויים סבורים (83%) הנוער
לעסוק. שואפים הם בו מקצוע וסוג הנוער בני של נוכחי עיסוק דפוס
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לעתיד תכגיות 7.2
 אחד הרחוק. ובעתיד הקרוב לטווח הנוער בני של תכניותיהם על שאלות כלל הנוער לבני השאלון כאמור,

 בני לצה״ל. הגיוס הוא התגייסו שטרם הנוער בני של בחייהם הפרק על העומדים המרכזיים הנושאים
 מהשירות חוששים הם מידה ובאיזו הזמן בבוא לצה״ל להתגייס רוצים הם מידה באיזו נשאלו הנוער

הצבאי.

 לצה״ל. להתגייס מאוד רוצים או רוצים שהם דיווחו הנוער בני מכלל שני־שלישים כי מראה, 28 לוח
 של צעירה מנהיגות של בתכניות הנמצאים נוער בני על במחקר שהתקבל לאחוז בהשוואה נמוך זה אחוז

 הנוער בני אחוז פורסם(. טרם ואחרים, )כאהן־סטרבצ׳ינסקי (90י</0) והספורט התרבות החינוך משרד
 בקרב יותר וגבוה (53%) לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב במקצת נמוך לצה״ל להתגייס שרוצים

סטטיסטית. מבחינה מובהקים אינם אלה הבדלים אולם (,74%) הבנות

 מבין עשרה מכל אחד )לעומת כלל להתגייס רוצים אינם המנותקים הנוער בני מבין ארבעה מכל אחד
 כל-כך לא שהם דיווחו המנותקים מבין נוסף רבע כמו-כן, העובדים(. מבין חמישה מכל ואחד הלומדים

להתגייס. רוצים

___________)גאחוזיס(* ועיסוק קבוצות לסי התגייסו, שטיס נוער גגי בקרב לצה״ל להתגייס רצון :28 לוה
מברית- עולים

המועצות הרצון מידת
מנותקים עובדים לומדים לשעבר בנות בנים סת״ג :*לצה״ל להתגייס

100 100 100 100 100 100 100 סה״ב
53 70 68 53 74 68 65 רוצה או מאוד רוצה
23 12 21 27 12 18 19 רוצה כל-כך לא
24 18 11 20 14 14 16 רוצה לא כלל

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים *

 כך על דיווחו (31%) הנוער מבני כשליש הצבאי. מהשירות חוששים הם מידה באיזו גם נשאלו הנוער בני
 בין השוואה ועיסוק. קבוצה לפי מובהקים הבדלים ללא מהשירות, מאוד חוששים או חוששים שהם

בגיל. העלייה עם משמעותי באופן גוברת השירות מפני החשש שתחושת מראה, גיל קבוצות

 שאלה היתה זו שנים. עשר בעוד יעשו הם לדעתם, מה, הנוער בני נשאלו הרחוק לעתיד שלתכניות בנושא
זו. שאלה על ענו (94%) הנוער בני כל כמעט תכניות. שתי עד לציין אפשרות להם וניתנה פתוחה

 מבוטל לא אחוז כי עולה, מהלוח הנוער. מבני גדול חלק על־ידי שצוינו התכניות שלוש את מראה 29 לוח
 הנוער בני בקרב בהרבה נמוך זה אחוז שנים. כעשר בעוד יעשו מה יודעים אינם (40%)כ- הנוער בני מכלל

 בני אחוז (.40%) ולעולים (,42%) הוותיקים היהודים לבנים בהשוואה (,30%) והבנות (15%) הערבים
 המנותקים הנוער בני בקרב מובהק באופן יותר גבוה שנים עשר בעוד יעשו מה יודעים שאינם הנוער

בגיל. העלייה עם יורדת אי-ודאות של זו תחושה ולעובדים. ללומדים בהשוואה
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)באחתיס(* שמס עשר בעוד יעשו הגוער בגי מה קמצה: לסי לעתיד תכגיות ;29 לוח

מנותקים עובדים לומדים

 עולים
 מברית-

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סת״כ :שנים עשר לעוד תכניות

38 34 33 40 15 30 42 38 **,*החלטתי ברור/לא יודע/לא לא

32 47 53 44 59 47 46 47 **מקצוע לי אעבוד/יהיה

18 22 14 15 19 30 13 17 *משפחה/אתחתן אבנה
A אחת מתכנית יותר לציין אפשרות שניתנה מאחר 100%ל- מסתמכים אינם הנתונים 
 chi2 (p<0.05) מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים **

 הנוער בני אצל נמצא יותר גבוה אחוז שיעבדו. ו/או מקצוע להם שיהיה סבורים הנוער בני כמחצית
 נוער בני של יותר קטנים אחוזים מקצוע. להם יהיה ו/או שיעבדו סבורים מתוכם 60%כ- :הערבים

 מכל אחד והעובדים; הלומדים הנוער לבני בהשוואה שיעבדו, או מקצוע, להם שיהיה ציינו מנותקים
שניים. מכל עובד( או )לומד אחד נער לעומת כך, סבורים מנותקים נוער בני שלושה

 מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו משפחה. שיבנו סבורים הנוער בני מכלל אחוזים שבעה־עשר
 הקבוצות שאר לעומת כך על דיווחו בנות של יותר גבוה אחוז כי המראים, זו בנקודה סטטיסטית

 הבדל נמצא לא בהתאמה(. 13% לעומת 30%) הוותיקים היהודים הבנים לקבוצת בהשוואה ובמיוחד
 ככל עולה משפחה, יבנו שנים עשר שבעוד הסבורים הנוער בני אחוז כצפוי, עיסוק. לפי זו בנקודה מובהק

יותר. מבוגרים הנוער שבני

 העולים בקרב נמצאו כך הסבורים מבין יותר גבוה אחוז הגירה. על חושבים (2%) מעטים נוער בני
 צוינה לא זו תכנית כמו-כן, מובהקים. אינם הקבוצות בין ההבדלים אך (,4%) לשעבר מברית־המועצות

 של נוכחי עיסוק לפי הגירה בתכניות מובהקים הבדלים נמצאו לא הערבים. הנוער מבני אחד אף על-ידי
המנותקים. או העובדים לעומת הלומדים, הם הגירה על לחשוב יותר הנוטים כי אם הנער,

 ללא כיף" "יעשו כגון אופטימית, לתחזית התייחסו בודדים זה. זמן פרק תוך ללמוד מתכננים מעטים
 חושבים הם :עתידם לגבי פסימית תפיסה ציינו בלבד( בודדים )גם אחרים זאת, לעומת נוסף. פירוט
החוק. עם שיסתבכו או מובטלים שיהיו

עצמית והערכה מסוגלות תפיסת 7.3
 המסוגלות מתפיסת רבה במידה מושפעות ותעסוקתיים לימודיים להישגים הנוער בני של ציפיותיהם

יכולתו. את הנער של העצמית וההערכה

 בגרסה (Bandura (1977 שפיתח סטנדרטי כלי על-ידי נבדקה (self-efficacy) אישית מסוגלות תפיסת
Rosenberg שפיתח מדד באמצעות נבדקה (self-esteem) עצמית הערכה פריטים. תשעה הכוללת מקוצרת,
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 מדדים מוצגים 30 בלוח 6ושליליים. חיוביים להיגדים המחולקים משפטים מעשרה מורכב אשר (,1965)
 של ממוצע ציוני הם אלה מדדים ועיסוק. קבוצה לפי עצמית והערכה מסוגלות תפיסת של מסכמים

 חיובית העצמית וההערכה המסוגלות תפיסת (4) ביותר הגבוה לערך מתקרב שהציון וככל ערכים ארבעה
יותר.

 על היו התשובות ־ עצמית הערכה על Rosenberg של והמדד מסוגלות תפיסת על Bandura של הכלי - הכלים בשני6
מאוד. מסכים ־ 4;־מסכים3 ;מסכים לא =2;מסכים לא כלל ־1:קטגוריות ארבע של סולם

 בין בהשוואה מובהקים הבדלים התקבלו לא בינונית-גבוהה. היא המסוגלות שתפיסת עולה, מהלוח
 שבקרב מזו במקצת גבוהה מסוגלות תפיסת קיימת הבנות בקרב כי לציין ניתן זאת, עם קבוצות.

 האחרות. בקבוצות לממוצעים בהשוואה יותר נמוך ממוצע התקבל הערבים ואצל האחרות, הקבוצות
העובדים. או הלומדים הנוער בני בקרב מאשר במקצת נמוכה המנותקים בקרב מסוגלות תפיסת

 חיובית. עצמית הערכה הביעו הנוער בני שבסך־הכל כך על מצביע עצמית הערכה של הממוצע הציון
 מברית-המועצות העולים אצל נמצא ביותר הגבוה העצמית ההערכה ציון כי מראה, קבוצות בין השוואה
 הנוער בני בקרב נמצאה מובהק באופן יותר נמוכה עצמית הערכה מובהקים. אינם ההבדלים אך לשעבר,

ולעובדים. ללומדים בהשוואה המנותקים

תקן( וסטיית ממוצע )ציון קבוצה לפי עצמית; והערכה מסוגלות תפיסת :30 לוח
~ עולים ~ י

מברית-
המועצות

 הגבוהה עצמית מסוגלות/הערכה תפיסת = 4 ביותר, הנמוכה עצמית מסוגלות/הערכה ־תפיסת 1) ממוצע ציון *
ביותר(

(p<0.05) ANOVA שונות מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים **

מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סח״כ
2.71 2.96 2.92 2.83 2.74 2.98 2.96 2.89 *מסוגלות תפיסת מסכם מדד
.64 .51 .53 .38 .36 .56 .64 .56 זתקן סטיית

2.87 3.13 3.18 3.12 3.07 3.07 3.13 3.08 **,*עצמית הערכה מסכם מדד
.62 .40 .51 .60 .44 .52 .51 .52 תקן סטיית

 על (1996) כהן של במחקרה שנמצאו לאלה דומים מסוגלות ותפיסת עצמית הערכה על אלה ממצאים
 במקצת גבוהים ממוצעים התקבלו האמור במחקר כי אם תיכוניים, בבתל-ספר הכוון בכיתות תלמידים

הנוכחי. במחקר שעולים לממצאים בהשוואה הממדים בשני

סיכום 7.4
 והן ההשכלתי בתחום הן גבוהות, ציפיות יש נוער בקידום המטופלים נוער לבני כי מראים הממצאים

 שאיפות על רבים מחקרים של ממצאים תואמים אלה ממצאים כי לציין, מעניין התעסוקתי. בתחום
 Ayaion and Yuchtman-Yaar) מיעוטים מקבוצות או נמוכים ממעמדות נוער בני בקרב לעתיד וציפיות

1989; 1992 ,Solorzano; ,הציפיות הוא במיוחד מפתיע ממצא (.1995 סגינר, ;1997 חטאב, ;1996 כהן 
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 הנוער שבני כך על מצביע זה שממצא ייתכן המנותקים. הנוער בני בקרב ולתעסוקה להשכלה הגבוהות
 הנוער בני כלל של הציפיות שנראה, כפי עתידם. על השלכות יש בהווה שלמעשיהם מבינים אינם האלה

 ההשכלתי מהמצב מושפעות אינן המנותקים, הנוער בני של מיוחד ובאופן נוער, בקידום המטופלים
 משמעותיים" "אחרים נתקלים בהם לאילוצים המייחסת לגישה בניגוד וזאת הוריהם, של והתעסוקתי

 Ayalon and) הנער של הציפיות רמת עיצוב על ייחודית השפעה מחנכים( חברים, )הורים,

1989 ,Hanson, 1994 ;Yuchtman-Yaar.) ,היהודית האוכלוסייה שבקרב מראים הממצאים בנוסף 
 גם ההשכלה. לרמת הציפיות במיוחד הבנים, אצל מאשר הבנות אצל יותר גבוהות הציפיות הוותיקה,

 כמו-כן, (.1988 אילון, ;Isaac et al, 1992 ;Hanson, 1994) אחרים מחקרים של ממצאים תואם זה ממצא
 לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער בני בקרב ולתעסוקה להשכלה שהציפיות עולה, מהנתונים

 תולדה היא זו שתופעה ייתכן הערביים. הנוער ובני הוותיקים היהודים הבנים בקרב מאשר יותר גבוהות
ההשכלה. על הרוסית בתרבות המושם מיוחד דגש של

 רצון הביעו הנוער בני מבין כשני-שלישים כי הראו, הקרוב לטווח הנוער בני תכניות על הממצאים
 הלומדים נוער לבני בהשוואה לכך רצון פחות הביעו המנותקים הנוער בני הזמן. בבוא לצה״ל להתגייס

 הוותיקים היהודים הנוער מבני 40/><0לכ- כי בולט, הארוך לטווח תכניות של בהקשר העובדים. או
 זאת, לעומת שנים. עשר בעוד יעשו שהם מה על ברורה תמונה אין לשעבר, מברית-המועצות והעולים

 המנותקים בקרב יותר גבוה אחוז גם (.15%) יחסית נמוך זאת המציינים אחוז הערבים הנוער בני בקרב
שנים. עשר בעוד יעשו הם מה יודעים אינם

 של בהקשר והמשפחתי. התעסוקתי :תחומים בשני לתכניותיהם התייחסו הנוער בני מכלל גדול חלק
 בני לעומת העובדים או הלומדים הנוער בני של באחוזים ההבדלים במיוחד בולטים התעסוקה, תחום
 בעתיד. העבודה בשוק להיקלט שאיפתם את הביעו המנותקים מבין יותר נמוך אחוז המנותקים: הנוער
 הביעו אשר והתעסוקתי הלימודי בתחום מציאותיות, הבלתי ולעתים הגבוהות, הציפיות שלמרות נראה,

 לתחום בהתייחסות יותר. ריאליים הם ספציפיות לתכניות מתייחסים הם כאשר הרי הנוער, בני
 זה, לתחום בעתידו חשיבות מייחסות הבנות מבין משמעותי באופן גבוה שאחוז מעניין המשפחה,
 בעתיד משפחה שיבנו ציינו אשר הערבים הנוער בני בקרב האחוזים גם הקבוצות. לשאר בהשוואה

 לציין, ניתן זאת, עם העולים. ולקבוצת הוותיקים היהודים הבנים לקבוצת בהשוואה יחסית גבוהים
בגיל. העלייה עם הקבוצות בין להשתוות נוטה המשפחתי לתחום שהתייחסות

נוער לקידום היחידות על-ידי נוער לבני הניתנים המענים .8
 הנוער בני את שהפנו הגורמים על מידע ויכלול היחידות, עם הנוער בני של בקשריהם יתמקד זה פרק

 את יתאר הפרק כמו-כן, ליחידות. לפנות הנוער בני את שהביאו הסיבות ועל נוער, לקידום ליחידות
 רוצים שהיו הנוער בני חשים בהם התחומים ואת ביחידות הטיפול במסגרת הנוער לבני הניתנים המענים

 היחידות. על-ידי נעזרו בה המידה ואת שלהם שביעות-הרצון מידת את מהיחידות, נוספת עזרה לקבל
 לקידום לתחום מחוץ טיפוליים גורמים עם קיימו הנוער שבני הקשר על מידע מובא זה בפרק בנוסף,

האחרונות. השנתיים במהלך או בהווה נוער,
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מפנים גורמים 8.1
 קבוצות לפי שונים גורמים על-ידי נוער קידום ליחידות הופנו אשר הנוער בני אחוז את מציג 31 לוח

 המפנים הגורמים כל את לציין התבקשו המדריכים המדריכים. דיווח לפי ועיסוק, אוכלוסייה
 הנער של פנייה עיקריים: מפנים גורמים שלושה עולים מהלוח הנוער. מבני אחד כל לגבי הרלוונטיים

 הבדלים מספר קיימים נוער. לקידום היחידות של (reaching out) יישוג ופעילות בית-הספר עצמו,
 הערבים, הנוער בני מבין במיוחד גבוה שיעור ראשית, אוכלוסייה. קבוצות לפי המפנים בגורמים

 ערבים נוער בני שני מכל אחד :היחידות יישוג של פעילות דרך ליחידות הגיעו הקבוצות, לשאר בהשוואה
 יחסית גבוה אחוז העולים קבוצת בקרב המדריך. של יוזמה בעקבות נוער לקידום ליחידות הגיע

בית-הספר. על-ידי הופנו מהם ורבע בעצמם פנו (31%) אחרות לקבוצות

 לשאר יחסית גבוה )שיעור עירונייס/ממשלתיים גורמים על-ידי הופנו מהעולים אחוזים תשעה-עשר
 בסיכון. עולים נוער בני כלפי כאלה גורמים של מיוחדת לב תשומת על להצביע העשוי דבר הקבוצות(,

 המדריך. ויוזמת בעצמה הנערה של פנייה בית-הספר, הם הבנות בקרב העיקריים המפנים הגורמים
 המדריך יוזמת או (27%) בית־הספר הם הוותיקים היהודים הבנים בקרב העיקריים המפנים הגורמים

 הנער הורי על דיווחו אשר הקבוצות לשאר בהשוואה גבוה אחוז התקבל זו קבוצה בקרב בנוסף, (.27/ג<0)
סטטיסטית. מבחינה מובהקים אינם אלה הבדלים אולם (,17%) לשירות כמפנים

___________________• )באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי צוער, לקידום ליחידות מפצים גורמים :31 לוח
עולים ~ ~

 מברית־
המועצות

 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *
(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים **

מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ :הגורם
9 16 26 31 12 28 11 19 **,*בעצמו פנה הנער

12 16 12 7 12 13 17 13 ההורים
9 15 6 7 4 7 13 10 **חברים

18 16 9 18 19 8 12 13 **סדיר ביקור קצין
17 16 36 25 ־ 32 27 26 **,*בית-ספר/מחנך/יועץ
25 15 14 19 16 16 17 17 **וממשלתיים עירוניים גורמים
31 37 20 18 50 29 27 26 **,*המדריך יוזמת

 בקרב גבוה אחוז הנוער. בני עיסוק לפי גם מפנים בגורמים הבדלים מספר על מצביעים הממצאים
 מהלומדים כשליש (.9%ו- 16%) המנותקים או העובדים נוער לבני בהשוואה (,26%) בעצמם פנו הלומדים

 הנוער בני כי לשער, יש והעובדים. המנותקים בקרב יותר נמוך זה אחוז וכצפוי, בית-הספר על-ידי הופנו
 נשירתם בטרם נוער לקידום ליחידות הגיעו בבית־הספר גורם על-ידי הופנו אך היום לומדים שאינם

 עירוני/ גורם על-ידי הופנו (25%) המנותקים מבין יחסית גבוה שיעור בעקבותיה. או מבית-הספר
 מכוונת יישוג של פעילות כי נראה, (.15%) והעובדים (14%) הלומדים בקרב לשיעור בהשוואה ממשלתי,

 שנמצאים נוער בני יותר מפנה סדיר ביקור קצין גם (.31%) ומנותקים (37%) עובדים נוער בני כלפי בעיקר
 הנוער מבני 18%ו־ העובדים הנוער מבני 16% שלומדים: נוער בני מאשר החינוך למערכת מחוץ

הלומדים. בקרב 9% לעומת זה גורם על-ידי הופנו המנותקים
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נוער לקידום ליחידה הפנייה סיבות 8.2
 את תופסים הם שבו האופן על מצביעות השונות מהקבוצות הנוער בני שמציינים ליחידה לפנייה הסיבות
 את מציג 32 לוח ממנה. ציפיותיהם על לרמז יכולות אלה סיבות ולכן האפשריות, תרומותיה ואת היחידה

 בני מבין יחסית גבוהים אחוזים נוער". לקידום ליחידה פנית "מדוע לשאלה הנוער בני של תשובותיהם
 נוער בני גם בהם )כלולים לפנייה כגורמים ובלימודים בבית־הספר לבעיות הקשורות סיבות ציינו הנוער

 13% בבית-הספר, או בלימודים בעיות בגלל שהגיעו דיווחו 23% בית־הספר(: על-ידי שהופנו שציינו
ממנו. סולקו או בית־הספר את שעזבו בגלל שהגיעו ציינו 11%ו- לימודים להשלים על-מנת שהגיעו דיווחו

 ציינו יותר נמוכים ואחוזים ליחידות לפנייה כסיבה בבית בעיות ציינו הנוער בני מבין אחוזים עשרה
 לקראת סיוע או החוק, עם הסתבכות עבודה, בחיפוש עזרה כמו ספציפיות בעיות ליחידות פנייה כסיבות

 לקידום ליחידות לפנייה כסיבות ציינו הנוער בני מבין משמעותיים שאחוזים לציין, מעניין לצבא. הגיוס
לי". ו״משעמם לעזרה" זקוק "הייתי כמו כלליים מצבים נוער

 הנוער. בני על־ידי נתפסים שהם כפי ליחידות להגעה בסיבות הקבוצות בין הבדלים' על גם מצביע הלוח
 היה כי שהגיעו וכן (,60%) לימודים להשלים על-מנת ליחידות שהגיעו ציינו גבוה אחוז הערבים, בקרב
 לומדים שאינם רבים ישנם זו קבוצה שבקרב העובדה עם אחד בקנה עולה זה מידע (.43%) משעמם להם

 ציינו הערבים הנוער בני מבין יחסית גבוה שאחוז כך ועם גילם, בני של מסגרת לכל מחוץ ונמצאים
גילם. בני עם חברתיים קשרים להם שחסרים

)באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי תנועי/ גני דיווח לפי ליחידות, פגייה סיבות :32 לוח

מנותקים עובדים לומדים

עולים
 מברית־ ■

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ הסיבה

21 20 4 7 60 11 11 13 לימודי□ להשלים כדי
21 16 29 28 17 12 27 23 בלימודיס/בית-הספר בעיות בגלל
14 21 3 7 5 5 16 11 בית-הספר עזיבת בגלל
6 7 2 2 7 2 6 5 עבודה בחיפוש עזרה לצורך
8 5 14 12 4 18 6 10 בבית בעיות בגלל
6 - 2 2 •־ 1 4 3 החוק עם הסתבכות
4 ־־ 1 י ” — — 3 1 גיוס לפני בצבא/ בעיות

13 17 14 17 43 15 11 15 לי משעמם
15 10 17 12 8 19 16 15 לעזרה זקוק הייתי
3 1 2 3 -- 1 3 2 פניתי למה יודע לא

 פנו דומה ואחוז (,18%) בבית בעיות בגלל ליחידות שפנו שציינו יחסית גבוה אחוז מצאנו הבנות בקרב
 בעיות בגלל שפנו ציינו מבינן יחסית נמוכים אחוזים רק כללי. באופן לעזרה" "זקוקות היותן בשל

 אחרים כי שהגיעו גם דיווחו הבנות מבין יחסית גבוה אחוז אחרות. ספציפיות מסיבות או בלימודים,
 בגלל שפנו ציינו יחסית גבוה אחוז העולים בקרב ליחידות. לפנות להן המליצו משפחה( בני או )חברים

לעזרה. זקוקים והיו להם" "ששעמם ובגלל בבית בעיות בגלל בבית-הספר, בעיות

51



 או בלימודים בעיות בגלל ליחידות הגיעו (27%) יחסית גבוה אחוז הוותיקים היהודים הבנים בקרב
 בית-הספר. עזיבת בגלל 16%ו- לימודים להשלים כדי ליחידות הגיעו כעשירית בנוסף, בבית-ספר.

הבנים. קבוצת של בבעיות הלימודים תחום של מרכזיותו על מצביעים אלה ממצאים

 אחוזים כמצופה, הנוער. בני עיסוק לפי ליחידות הגעה בסיבות הבדלים מספר עולים מהלוח בנוסף,
 הגיעו המנותקים( מבין וחמישית העובדים מבין )חמישית לומדים שאינם נוער בני של יותר גבוהים

 העובדים הנוער בני בקרב חמישית הלומדים. נוער לבני בהשוואה לימודים, להשלים על-מנת ליחידות
בית־הספר. עזיבת בעקבות הגיעו

 הניתנות לתשומות נפנה נוער, לקידום ליחידות לפנות הנוער בני את שהביאו הסיבות את שבחנו לאחר
 הקשר של האינטנסיביות מידת מהי הנוער מבני אחד לכל ביחס נשאלו המדריכים במסגרתן. הנוער לבני

 הנוער בני פעילויות ובאילו הנערה או הנער עם המרכזיים ההתערבות מוקדי מהם הנוער, בני עם
הבאים. בפרקים מובאים הממצאים היחידות. מטעם משתתפים

הטיפול אינטנסיביות 8.3
 בבחינת ההיבטים אחד הן נוער לקידום ביחידות המדריך לבין הנוער בני בין המפגשים תדירות

 האחרון. בחודש הנוער בני עם נפגשו פעמים כמה נשאלו המדריכים היחידות. על-ידי הניתנות התשומות
 טיפול מקבלים שהם הנוער בני מבין 37%ל- ביחס ציינו המדריכים ,33 בלוח לראות שניתן כפי

 בני מכלל 7%ל- וביחס האחרון החודש במהלך פעמים לשש ארבע בין עמם נפגשו הם כלומר אינטנסיבי,
 מאוד. אינטנסיבי טיפול - האחרון בחודש פעמים משבע יותר עמם נפגשו שהם המדריכים ציינו הנוער
 על-ידי המוגדר טיפול האחרון, בחודש שלוש עד פעמיים המדריכים עם נפגשו הנוער בני מבין דומה אחוז

 לא או האחרון, בחודש אחת פעם רק המדריכים עם נפגשו הנוער מבני כחמישית כאקסטנסיבי. השירות
 בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא במעקב. כנמצאים המדריכים על-ידי הוגדרו והם כלל עמם נפגשו

 מאוד, גדול המנותקים בקרב אינטנסיבי בטיפול הנמצאים הנוער בני אחוז הטיפול. בהיקף הקבוצות
 יותר. קטן המנותקים מבין במעקב הנמצאים הנוער בני אחוז ואילו והעובדים, הלומדים לשיעור יחסית

סטטיסטית. מבחינה מובהקים אינם אילו הבדלים זאת, עם יחד

______________________באחוזים() ועיסוק קבוצה לפי נוער, לקידום ביחידות הטיפול אינטנסיביות :33 לוח
 מברית- עולים

המועצות אינטנסיביות
מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סה״ב הטיפול

100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב
12 6 5 10 12 4 5 7 מאוד אינטנסיבי
39 37 35 39 39 38 36 37 אינטנסיבי
35 35 39 36 35 39 36 36 אקסטנסיבי
14 22 21 15 14 19 23 20 מעקב
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טיפול מוקדי 8.4
 המדריכים הנוער. מבני אחד בכל הטיפול מתמקד בהם לתחומים גם חשיבות יש הטיפול, היקף על בנוסף

 34 בלוח הממצאים הנוער. מבני אחד בכל הטיפול מתמקד בהן תחומים שלושה עד על לדווח התבקשו
 אחד בקנה העולה דבר טיפול, מוקדי של רחב מגוון על הנוער בני עם עובדים שהמדריכים כך על מעידים

 הנוער בני את שהביאו והצרכים הציפיות של הרחב המגוון עם והן הנוער בני של המאפיינים מגוון עם הן
ליחידות. לפנות

 דבר הנוער, בני מקרב לכמחצית ביחס צוין והוא הלימודים תחום הוא ביותר השכיח הטיפול מוקד
ליחידה. הפנייה בעת הנוער בני של ציפיותיהם עם אחד בקנה העולה

 הנוער מבני רבע עד כחמישית לגבי הנוער. מבני לכשליש ביחס צוין הנפשי או הרגשי בתחום טיפול מוקד
 לצבא. וגיוס חברתיים יחסים עבודה, המשפחה, עם היחסים בתחום הם המרכזיים הטיפול שמוקדי צוין

 הקניית )בעיקר התנהגות דרכי בשינוי הטיפול מתמקד משמעותיים, אך יותר, קטנים לאחוזים ביחס
 כגון שליליות, התנהגויות להפסיק או למנוע ובניסיון וכר( מאלימות הימנעות עצמית, שליטה יכולת

אלכוהול. שתיית או בסמים שימוש

)באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי המיייך, דיווח לפי הגוער בבני הטיפול מוקדי :34 לוח

מנותקים עובדים לומדים

 מברית• עולים
 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ הטיפול מוקדי

64 54 54 52 68 48 59 56 לימודים
15 30 34 20 18 37 31 30 רגשי/נפשי טיפול
39 45 3 13 47 19 27 23 עבודה
24 11 29 19 21 39 19 23 משפחה

כולל חברתיים יחסים
15 19 33 24 48 30 21 25 תקשורת
17 29 12 22 — 9 24 19 לצבא גיוס
21 19 19 20 18 12 23 20 התנהגות דפוסי שינוי
11 17 13 20 12 4 15 14 אלימות אלכוהול סמים
4 8 7 3 7 2 10 6 פנאי פעילויות
2 3 6 6 1 8 3 4 בנות בנים יחסי

וייעוץ מסגרת חיפוש
6 5 4 4 1 — 7 5 כללי

למעברים הסתגלות
3 1 2 3 — 1 2 2 ומשברים

מחוץ קבועים מגורים
4 — 1 1 — 3 1 1 לבית

)עולים קליטה בעיות
11 — בלבד(

 רבים נוער בני ישנם הערבים בקרב הטיפול. מתמקד בהם בתחומים הקבוצות בין בהבדלים להבחין ניתן
 לעומת זאת, (.48%) חברתיים וביחסים (47%) בעבודה (,68%) בלימודים מתמקד בהם שהטיפול יותר
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 ביחסים או (18%) הרגשי־נפשי במישור מתמקד בהם שהטיפול ערבים נוער בני של יחסית קטנים אחוזים
(.21%) במשפחה

 מתמקד בהם שהטיפול נוער בני של יחסית נמוך אחוז על להצביע ניתן העולים בקרב הערבים, לעומת
 נוער בני של יחסית קטן אחוז נמצא זו בקבוצה גם אך (.13%) בעבודה מכך יותר ואף (,52%) בלימודים
 בקרב מצאנו לא למצופה, בניגוד במשפחה. ביחסים או והחברתי, הרגשי בתחום מתמקד בהם שהטיפול

 הוותיקים( לבנים )בהשוואה לצבא בגיוס מתמקד בהם שהטיפול נוער בני של יותר גבוה אחוז העולים
 תהליך עם בהתמודדות המתמקד בטיפול נמצאים מהעולים 11% זאת, עם יחד חברתיים. וביחסים
 יחסית גבוה שאחוז לציין חשוב זו. בקטגוריה המדריכים על־ידי נכללו אלו שבעיות וייתכן הקליטה,

 בסמים. שימוש או אלכוהול שתיית בהפסקת או במניעה המתמקד בטיפול נמצאים העולים בקרב
 בחומרים שימוש על המדווחים העולים מקרב הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים

אלה.

 (,48%) בלימודים המתמקד בטיפול שנמצאו בנות של יחסית נמוך אחוז על להצביע ניתן הבנות בקרב
 בבעיות או (,37%) הרגשי בתחום מתמקד בהן שהטיפול יחסית גבוהים ובאחוזים (,19%) ובעבודה
 עם וכן ליחידות, לפנייתן שהביאו הבנות שציינו הסיבות עם אחד בקנה עולה זה דפוס (.39%) במשפחה
 באופן גבוה אחוז במשפחה. מינית או פיזית התעללות של מבעיות סובלות מהן יותר גבוה שאחוז העובדה

 קטנים לאחוזים ביחס רק ואילו (8%) המינים בין ביחסים המתמקד בטיפול נמצאות הבנות מבין יחסי
 בדפוסי שינוי של או בסמים, או באלכוהול הקשורות בעיות עם התמודדות של טיפול מוקדי צוינו יחסית

 נוער לקידום היחידה בטיפול הנמצאות שהבנות כך על מעידים שהממצאים למרות זאת, התנהגות.
 הצקות כגון אלימה, התנהגות של לאירועים חשופות להיות האוכלוסייה בכלל מהבנות יותר נוטות

 באלכוהול משתמשות ־ הבנות לכלל יחסית - מהן גבוה ושאחוז בהם, מעורבות או קטטות, ואף והטרדות
ובסמים.

 ממצא (.59%) הלימודים נושא סביב בטיפול נמצאים הוותיקים היהודים הבנים מבין יחסית גבוה אחוז
 עזיבת או בלימודים בעיות שהיא ליחידות, להגיע זו קבוצה של העיקרית הסיבה את תואם זה

 הרגשי/נפשי בתחום מתמקד בהם שהטיפול הבנים מבין גבוהים אחוזים נמצאו כמו-כן, בית-הספר.
 היו כי ליחידות הגיעו אשר בנים של יחסית הגבוה האחוז עם אחד בקנה עולה זה טיפול מוקד (.31%)

 בטיפול נמצאים האחרות, לקבוצות יחסית הבנים, בקרב גבוהים אחוזים כללי. באופן לעזרה זקוקים
 בקרב יחסית הגבוהים האחוזים את תואם זה טיפול מוקד גם (.23%) התנהגות דפוסי בשינוי שמתמקד

 בבעיות שמתמקד בטיפול נמצאים (15%) הבנים מבין יחסית נמוך אחוז בעבריינות. שמעורבים הבנים
 אשר בנים של יחסית הגבוה השיעור לאור מפתיע זה ממצא ואלימות. סמים באלכוהול, הקשורות

 אחוזים בקרב נוספים טיפול מוקדי ובאלכוהול. בסמים משתמשים ו/או אלימה בהתנהגות משתתפים
 הגבוה האחוז לאור מפתיע אינו זה ממצא (.27%) ועבודה (24%) לצבא גיוס הם הבנים של יחסית גבוהים
 וכן הצבאי, השירות מפני חשש ו/או לצבא להתגייס רצון חוסר הביעו אשר זו קבוצה בקרב יחסית
 הבנים מבין קטנים אחוזים עבודה. מחפשים אשר זו, בקבוצה מנותקים של יחסית הגבוה האחוז

 יחסית הטוב, מצבם את התואם ממצא ומשפחתיות, חברתיות בבעיות שמתמקד בטיפול נמצאים
המשפחה. ועם השווים קבוצת עם ביחסים האחרות, לקבוצות
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 הלומדים, הנוער בני בקרב גם הקבוצות, בכל שונים. עיסוקים בעלי נוער לבני גם שונים הטיפול מוקדי
 המנותקים הנוער בני מקרב יותר גבוה אחוז זאת, עם יחד מרכזי. טיפול מוקד הלימודים מהווים

 והעובדים המנותקים מבין יותר גבוהים אחוזים לכך, בדומה בלימודים. המתמקד טיפול מקבלים
 המתמקד טיפול מקבלים יותר גבוהים אחוזים הלומדים, בקרב בעבודה. המתמקד טיפול מקבלים
חברתיים. וביחסים במשפחה ביחסים

 מרכזיים מרכיבים הם החניך של המשפחה עם והיכרות בטיפול הנמצאים הנוער בני עם קרוב קשר
 42% לבין בינם קרוב קשר נוצר שלהערכתם כך על דיווחו המדריכים נוער. לקידום היחידה בטיפול

 קרוב קשר עמם נוצר שלא החניכים כלל מבין כחמישית לגבי דיווחו המדריכים החניכים. מבין בסך־הכל
 נמצא כלל קרוב קשר אתם נוצר שלא לגביהם דיווחו שהמדריכים נוער בני של ביותר הגבוה האחוז כלל.

 בקנה עולה זה דיווח הוותיקות. הבנות בקרב משמעותי, באופן ביותר, והנמוך היהודים, הבנים בקרב
 ליחידות לפנייה הסיבות עם והן אלה, לאוכלוסיות ביחס שצוינו הטיפול במוקדי ההבדלים עם הן אחד

 בני מכלל 86% של לפחות ההורים אחד עם שנפגשו ציינו המדריכים הקבוצות. משתי הנוער בני שציינו
 ההורים, עם הקשר היקף על מידע כלל לא השאלון זאת, עם יחד היחידות, בטיפול הנמצאים הנוער

תוכנו. או איכותו

תנוער בני משתתפים בתן מפעילויות 8.5
 נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני לרשות עומדות המדריך, על-ידי הניתן לטיפול בנוסף
 התבקשו בטיפול הנמצאים הנוער מבני אחד לכל ביחס פרטניות. או קבוצתיות פעילויות של רחב מגוון

.35 בלוח מתוארות אלו פעילויות השתתפו. בהן היחידות מטעם הפעילויות על לדווח המדריכים

 ועיסוק קבוצה לפי נוער, לקידום היחידות במסגרת הנוער בני משתתפים בהן פעילויות :35 לוח
)באחוזים(

מנותקים עובדים לומדים

 ים5עו
 מברית■

 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ

29 30 17 32 — 13 27 24 **/*לצה״ל לגיוס הכנה
7 19 12 20 27 24 5 13 *קבוצתי"/" שילוב

51 50 19 35 65 29 35 35 סה״ב• לימודי קידום
47 48 11 29 65 21 31 30 **/*היל״ה במסגרת
8 3 8 8 — 9 5 6 היל״ה" במסגרת לא

21 18 19 14 16 20 21 19 מיומנויות רכישת
17 24 24 44 35 21 12 22 *מנותק לנוער של״ח
13 18 15 24 19 14 11 15 *לקהילה ותרומה התנדבות
13 18 14 24 32 8 10 14 פנאי" פעילות
32 42 29 42 46 25 30 32 *מניעה"/" תכניות

 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *
(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים ״״הבדלים
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 35% לימודי: לקידום הקשורות פעילויות הן ביותר הגבוה באחוז נוער בני משתתפים בהן הפעילויות
 באחת המשתתפים הנוער בני מרבית היל״ה. במסגרת המכריע רובם זה, מסוג בפעילויות משתתפים

 המשתתפים אחוז לימוד. שנות לעשר השלמה או העשרה בפעילות משתתפים האלה מהפעילויות
 20%כ- אך (,510/0 ומנותקים 50% )עובדים לומדים שאינם הנוער בני בקרב גבוה לימודי לקידום בתכניות

נוער. לקידום היחידות מטעם והעשרה למידה בתכניות הם אף משתתפים שלומדים הנוער מבני

 שהבולטות רצויות, לא התנהגויות של במניעה המתמקדות בפעילויות משתתפים הנוער בני מבין כשליש
 ותכנית חל״ס לתכנית המשך תכנית שהיא חלופית" "תכנית סמים(, ללא )חיים "חל״ס" תכנית הן בהן

 המיני החינוך בתחומי מתמקדות המניעה בתחום נוספות תכניות אלימות(. למניעת )תכנית אנ״א
 לקבוצות בהשוואה גבוה אלה בפעילויות המשתתפים והעולים הערבים אחוז משפחה. לחיי וההכנה

הלומדים. לאחוז יחסית גבוה בהן המשתתפים והמנותקלם העובדים ואחוז האחרות,

 בקרב בעיקר המטופלים, מבין ניכרים אחוזים משתתפים בה נוספת פעילות היא הצבא לקראת הכנה
 בני בקרב גבוה לצבא לגיוס הכנה בתכניות המשתתפים אחוז והעולים. (27%) הוותיקים היהודים הבנים
 בהכנה לצורך מענה לתת מכוונות אלה שתכניות וייתכן ללומדים, בהשוואה לומדים, שאינם הנוער
בית-הספר. במסגרת קרובות לעתים המתקיימת לצבא,

 דיסקו וידאו, צילום )כגון מיומנויות לרכישת וחוגים קורסים גם כוללות נוער לקידום היחידות פעילויות
 כחמישית משתתפים בהן זה, מסוג בפעילויות ג׳יי[(. ]די תקליטנות וקורסי בסוסים טיפול וקוסמות,

 בתחומים לעיסוק הפנאי שעות את לנצל הנוער לבני מסייעות היחידות המטופלים, הנוער בני מכלל
 יוכלו, בהם בתחומים מיומנויות ולרכוש ללמוד להם מאפשרות בזמן ובו נוער, בני של ללבם הקרובים

בעתיד. לעסוק אולי,

 בני בין קשר ליצור המכוונות בפעילויות להשתתף שבטיפולן הנוער מבני חלק מעודדות היחידות בנוסף,
 של״ח בפעילות משתתפים הנוער מבני אחוזים ושנים עשרים חיים. הם בה והקהילה המדינה לבין הנוער

 ההיסטוריה. והכרת הארץ על-ידיעת דגש ושמה ומחנות, טיולים כוללת זו פעילות מנותקים. נוער לבני
 והעולים הערבים אחוזי לקהילה. ותרומה התנדבות בפעילויות משתתפים הנוער מבני 15% בנוסף,

האחרות. לקבוצות יחסית גבוהים הללו התחומים בשני בפעילויות המשתתפים לשעבר מברית-המועצות

נוספת לעזרת זקוקים שתם תנוער בני ציינו בתם תחומים 8.6
 לרשותם העומדות הפעילויות מגוון רקע ועל הנוער, בבני הטיפול מתמקד בהם התחומים מגוון רקע על

 נוספת עזרה לקבל רוצים שהיו הנוער בני חשים בהם התחומים מהם לבחון מעניין משתתפים, הם ובהן
 בעזרה צורך הביעו הנוער בני מקרב כשני-שלישים ,36 מלוח לראות שניתן כפי נוער. לקידום מהיחידה

 גבוה עזרה המקבלים הנוער בני אחוז הלימודים שבתחום בעוד והעבודה. הלימודים בתחומי נוספת
לעבודה. הקשורים בתחומים סיוע מקבלים הנוער בני מיעוט רק יחסית,

56



)פאתוזיס( ממסוק קפוצה לפי גוספת, לעזרה זקוקיס שהס הגוער בגי צייגו בהס תהומיס :36 לוה

מנותקים עובדים לומדים

 מברית־ עולים
 המועצות
לשעבר ערבים בנות בנים סה״כ נוער בני סה״ב

68 61 66 68 87 68 60 65 *לימודים
33 27 44 36 44 51 29 36 **,*במשפחה יחסים
76 67 58 83 54 53 65 66 **,*עבודה
48 59 48 51 5 48 59 52 *לצבא גיוס
24 29 27 32 48 22 24 27 *חברים עם יחסים
45 43 54 47 57 49 48 49 אישיות בעיות
17 16 11 11 27 13 15 14 בריאות בעיות

 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *
(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים **

 יחסית הגבוה האחוז למרות וזאת לצבא, הגיוס בתחום נוספת בעזרה צורך הביעו הנוער מבני כמחצית
 של הגבוה האחוז את לציין מעניין לצבא. אותם להכין המכוונות בפעילויות המשתתפים נוער בני של

 בפעולות המשתתפות הבנות מבין יחסית הנמוכים האחוזים רקע על זה, בתחום עזרה המבקשות הבנות
לצבא. הכנה

 וכשליש אישיות, בעיות בפתרון נוספת לעזרה זקוקים שהם ציינו הקבוצות בכל הנוער מבני כמחצית
 מבני לרבע רק טיפול מוקד המהווה תחום - המשפחה עם היחסים בתחום נוספת בעזרה צורך חשים
 עם הקשרים בתחום נוספת עזרה רוצים שהיו ציינו הנוער בני מבין אחוזים ושבעה עשרים הנוער.

החברים.

 בתחום ובעיקר התחומים במרבית נוספת בעזרה צורך אחרת קבוצה מכל יותר ציינו הערבים הנוער בני
 העולים בקרב (.48%) החברים עם היחסים ובתחום (,44%) במשפחה היחסים בתחום (,87%) הלימודים

 (.68%) הלימודים ובתחום (83%) העבודה בתחום נוספת בעזרה צורך ציינו במיוחד גבוהים אחוזים
 ובתחום (,68%) הלימודים בתחום נוספת בעזרה צורך שציינו יחסית גבוה אחוז נמצא הבנות, בקרב

 בעזרה צורך הנוער בני מבין גבוה אחוז ציינו והעובדים המנותקים בקרב (.51%) המשפחה עם היחסים
העבודה. בתחום נוספת

ממטיפול רצון שביעות־ 8.7
 המכריע הרוב בקרב תחושה ועל מהיחידות, הנוער בני של שביעות-רצון של גבוהה רמה על מצביע 37 לוח
 דיווחו משליש ויותר מהיחידות מאוד מרוצים הנוער בני כמחצית להם. עזרו שהיחידות הנוער בני של

 רבה במידה או רבה במידה להם עזרו שהיחידות כך על דיווחו דומים אחוזים מהיחידות. מרוצים שהם
 עזרו ושהיחידות מרוצים מאוד שהם שציינו יותר גבוהים אחוזים נמצאו והערבים הבנות בקרב מאוד.

סטטיסטית. מבחינה מובהקים אינם אלה הבדלים זאת, עם יחד היהודים, לבנים בהשוואה מאוד להם
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_______________________)באחוזים( קבוצה לפי עזרו, מיחידות בה והמידה מהיחידות שביעות-רצון :37 לווו
 מברית-המועצות עולים

לשעבר ערבים בנות בנים סה״ב
נוער לקידום מהיחידות שביעות-רצון

53 67 73 50 56 מרוצים מאוד
43 33 26 41 38 מרוצים

נוער לקידום היחידות עזרו מידה באיזו
46 63 68 42 SO מאוד רבה במידה
47 33 26 49 43 רבה במידה

נוער לקידום ליחידה מחוץ טיפוליים גורמים עם קשרים 8.8
 אחרים טיפוליים גורמים עם בקשר נמצאים הנוער מבני רבים נוער, לקידום היחידות עם לקשר בנוסף

 נמצא הנער אשר הטיפוליים הגורמים כל על לדווח התבקש המדריך נוער. לבני שונים מענים הנותנים
 הנוער בני אחוז את מציג 38 לוח האחרונות. השנתיים במהלך בקשר עמם שהיה או בקשר עמם

 הנוער בני מבין 70%כ- כי עולה, מהלוח ועיסוק. קבוצה לפי שונים טיפוליים גורמים עם בקשר שנמצאים
 נוער. לקידום ליחידות מחוץ כלשהו טיפולי גורם עם האחרונות( בשנתיים בקשר היו )או בקשר נמצאים

 טיפולי גורם עם האחרונות( בשנתיים בקשר שהיו )או בקשר נמצאים הנוער מבני שני-שלישים
 רווחה שירותי עם (,29%) סדיר ביקור שירות עם בקשר נמצאים יחסית גבוהים אחוזים בבית־הספר.

(.18%) לנוער מבחן שירות ועם (23%)

)באחוזים( ועיסוק קבוצה לפי
האחרונות( משנתיים בממלך או )מיום נוער לקידום ליחידות מחוץ טיפוליים גורמים עם קשר :38 לוח

 עולי□
 מברית־

המועצות
מנותקים עובדים לומדים לשעבר ערבים בנות בנים סה׳׳כ

35 17 21 13 12 28 27 23 **,*רווחה שירותי
11 10 9 9 4 5 14 11 חינוכי פסיכולוגי שירות
29 34 37 37 27 16 31 29 **,*סדיר ביקור שירות
8 3 9 14 4 18 ־ 7 *במצוקה לנערה היחידה
34 14 14 24 8 2 23 18 **,*לנוער מבחן שירות
6 5 4 5 - 3 7 6 הנפש בריאות שירות
30 24 45 32 4 24 42 35 **,*בבית־הספר טיפולי גורם

78 64 72 74 40 54 80 71 -*כלשהו/ נוסף טיפולי גורם
 (p<0.05) chi2 מבחן פי על קבוצה לפי מובהקים הבדלים *

(p<0.05) chi2 מבחן פי על עיסוק לפי מובהקים הבדלים ״*

 מקיימים השונות מהקבוצות הנוער בני עמם הטיפוליים בגורמים הבדלים על מצביעים הממצאים
 טיפוליים גורמים עם בקשר נמצאים ערבים נוער בני של קטן שיעור כי נמצא, כללי באופן קשרים.
 עם קשר מקיימים הערבים מבין גבוה אחוז כי נמצא, זאת עם יהודים. נוער לבני בהשוואה כלשהם,
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 נשרו אשר הערבים הנוער בני מבין הגבוה השיעור עם אחד בקנה עולה זה ממצא סדיר. ביקור שירות
מבית־הספר.

 עם בקשר נמצאים אשר נוער בני של ביותר הגבוה האחוז נמצא הוותיקים היהודים הבנים קבוצת בקרב
 או מקיימים אשר זו קבוצה בקרב הנוער בני שיעור נוער. לקידום ליחידות מחוץ כלשהו טיפולי גורם

 עם בקשר נמצאים (31%) נוסף גבוה ואחוז (42%) ביותר גבוה בבית-הספר טיפולי גורם עם קשר קיימו
 זו, קבוצה אודות על רבים מממצאים העולה התמונה את תואמים אלה ממצאים סדיר. ביקור שירות

 הגבוה האחוז לעיל, כנאמר )לדוגמה, הלימודים בתחום רבים צרכים בעלת קבוצה שזו כך על המצביעים
 מהם גדול חלק אצל ואכן בלימודים, בעיות בגלל לשירות שפנו שדיווחו זו מקבוצה נוער בני של יחסית

 לנוער, מבחן שירות עם בקשר נמצאים (23%) יחסית גבוה אחוז כמו-כן, זה(. בתחום מתמקד הטיפול
 עבריינים. באירועים מעורבים אשר ותיקים יהודים בנים של יחסית הגבוה השיעור את התואם ממצא
 יחסית גבוה אחוז הבנות בקרב גם רווחה. שירותי עם בקשר נמצאים הבנים מבין גבוהים אחוזים בנוסף,

 הערבים הנוער ובני העולים בקרב יותר קטנים אחוזים לעומת (,28%) רווחה שירותי עם בקשר נמצאות
 נוער לבני בהשוואה ותיקים, יהודים נוער בני שיותר כך על מצביע זה ממצא בהתאמה(. 12%ו- 13%)

 שירותי עם גם אלא עצמו הנער בבעיות שממוקדים שירותים עם רק לא בקשר נמצאים ולעולים, ערבים
 הבנות מבין יחסית גבוה אחוז רווחה, שירותי עם לקשר בנוסף הנוער. בני במשפחות מטפלים אשר רווחה

 עם בקשר נמצאות בקרבן יחסית נמוך אחוז במצוקה. לנערות השירות עם בקשר נמצאות )כחמישית(
 סמויה נשירה של תופעה של קיום על המעידים הממצאים לאור מפתיע זה ממצא סדיר. ביקור שירות
 גורם על־ידי מטופלות הבנות מבין רבע זאת, עם יחד מבית-הספר(. ממושכות )היעדרויות הבנות בקרב

 נמצאות בודדות בנות זה. גורם באמצעות מטופלת ההיעדרות שבעיית ייתכן ולפיכך, בבית־הספר, טיפולי
בעבריינות. מעורבות אשר בקרבן הקטן השיעור את התואם דבר לנוער, מבחן שירותי עם בקשר

 קבוצה זו שנאמר, כפי (.37%) סדיר ביקור שירות עם בקשר נמצאים העולים בקרב גבוהים אחוזים
 מבית-הספר. ממושכות לתקופות נעדרים אשר נוער בני של או נושרים של גבוה בשיעור מאופיינת שאינה

 נשירתם. במניעת מתמקדת הללו הנוער בני בקרב סדיר ביקור שירות של שעבודתו ייתכן זאת, עם יחד
 בקנה שעולה ממצא (,32%) בבית־הספר טיפולי גורם עם בקשר נמצאים העולים מבין גבוה אחוז בנוסף,

 הסיבות אחת זו כאמור, בית-הספר. בתחום זו קבוצה בקרב בעיות על המעידים ממצאים מספר ע□ אחד
 מאופיינת העולים מבין הלומדים קבוצת שצוין, וכפי נוער, לקידום לשירות לפנייה ביותר השכיחות

 שירות עם בקשר נמצאים מהעולים כרבע בכיתה. ותיקים נוער בני עם החברתית בהשתלבות בקשיים
 באירועים מעורבים אשר עולים נוער בני של יחסית הגבוה האחוז את שתואם ממצא לנוער, מבחן

המשטרה. על-ידי ושנתפסים עבריינים

 הנער. עיסוק לפי בקשר עמם נמצאים הנוער שבני הטיפוליים בגורמים הבדלים על מצביעים הממצאים
 גורם עם בקשר נמצאים והלומדים המנותקים הנוער בני בקרב יותר גבוה אחוז כי נמצא, כללי באופן

 נמצאים (35%) המנותקים הנוער בני מבין גבוה אחוז העובדים. נוער לבני בהשוואה כלשהו, טיפולי
 גבוה אחוז טיפול. ומקבלות מוכרות המנותקים שמשפחות כך על המצביע דבר רווחה, שירותי עם בקשר
 הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה שעולה ממצא לנוער, מבחן שירות עם בקשר נמצאים (34%) מהם

 אי-פעם. נעצרו או במשטרה, תיק להם ונפתח בעבריינות מעורבים אשר מנותקים נוער בני של יחסית
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 שני מכל אחד וכמעט סדיר ביקור שירות עם בקשר נמצאים (37%) שלומדים הנוער בני מבין גבוה אחוז
 העובדים הנוער מבני כשני־שלישים בבית־הספר. טיפולי גורם עם קשר מקיים (45%) שלומדים נוער בני
סדיר. ביקור שירות עם האחרונות( השנתיים במהלך בקשר היו )או בקשר נמצאים מהמנותקים 30%וכ-

סיכום 8.9
 סבורים והרוב נוער לקידום ביחידות מקבלים שהם מהטיפול שביעות-רצון הביעו הנוער בני מרבית

 נפגשים כלומר, אקסטנסיבית או אינטנסיבית ברמה בטיפול נמצאים מרביתם להם. עוזרות שהיחידות
בחודש. פעמים לארבע-שש שלוש פעמיים בין המדריך עם

 בהן והפעילויות הטיפול מוקדי באמצעות השירות על-ידי הניתנים המענים כי מראים, הממצאים
 השונות, הקבוצות במאפייני ביטוי לידי הבאים צורכיהם את כללי באופן תואמים הנוער בני משתתפים

 הבנים של יותר גבוה שאחוז נמצא, כך ליחידות. המפנים בגורמים גם ולעתים ליחידות, לפנייה בסיבות
 קידום לשם בפעילויות משתתפים גדול וחלק בלימודים שמתמקד טיפול מקבלים הוותיקים היהודים
 בבתי-ספר. או בלימודים לבעיות קשורה הייתה זו קבוצה בקרב לפנייה העיקרית הסיבה כאשר לימודי,

 מספר עם הן אחד בקנה העולה דבר המשפחה, בבעיות שמתמקד טיפול מקבלות מהבנות גדול חלק
 פיזית מהתעללות סובלות שהן כך על דיווחו אשר נערות של יחסית הגבוהים האחוזים )כגון מאפיינים

 עם והן ההורים(, עם טובים פחות יחסים על דיווחו אשר יחסית גבוה אחוז וכן משפחותיהן, בתוך ומינית
בבית. בעיות :ליחידות להגעה העיקריות הסיבות אחת

 שתואמת סיבה לימודים, השלמת היא הערבים הנוער בני בקרב ליחידות לפנייה העיקריות הסיבות אחת
 מבני גדול חלק בנוסף, כלשהי. לימודית במסגרת נמצאים אינם אשר הערבים, בקרב הגבוה האחוז את

 בני של יחסית הגבוה האחוז את התואם דבר חברתיים, ביחסים שמתמקד לטיפול זוכים הערבים הנוער
 בני משעמם. להם היה כי ליחידות שפנו זה ועל חברתית בדידות של תחושה על דיווחו אשר אלה נוער

 לנוער של״ח של ופעילויות פנאי פעילויות לימודי, קידום של בפעילויות בעיקר משתתפים האלה הנוער
 חברתיים. לקשרים והזדמנות חברתית שייכות של תחושה להעניק האמורות פעילויות והתנדבות, מנותק
 פעילות בעקבות לשירות הגיעו אשר נוער בני של יחסית הגבוה האחוז במיוחד בולט זו בקבוצה בנוסף,

יישוג. של

 מהם יחסית גדול חלק בבית. ובעיות בלימודים בעיות בגלל ליחידות הגיעו העולים מבין גבוהים אחוזים
 לנוער של״ח לצבא, הכנה כגון הישראלית, החברה עם הקשר את לחזק האמורות בפעילויות משתתפים

 עם אחד בקנה העולה דבר מניעה, בפעילויות משתתפים העולים מבין גדול חלק והתנדבות. מנותק
וסמים. אלכוהול צורכים אשר בקרבם הגבוהים האחוזים

 לפנייה הסיבות עם אחד בקנה עולים והפעילויות הטיפול מוקדי המקרים במרבית שכאמור, למרות
 שהם הנוער בני ציינו בהם לתחומים להתייחס חשוב קבוצה, בכל המרכזיים המאפיינים ועם ליחידות
 היחידות על-ידי היום הניתנים שהמענים צרכים על להצביע העשויים כתחומים נוספת לעזרה זקוקים

 עיקריים טיפול כמוקדי שצוינו נושאים אותם הם הללו מהתחומים שחלק לציין, מעניין מספקים. אינם
 וכדומה. הערבים הנוער בני בקרב לימודים הבנות, בקרב במשפחה יחסים כגון השונות, הקבוצות בקרב
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 זאת, עם יחד האלה. בנושאים הטיפול אינטנסיביות בהגברת צורך על מצביע זה ממצא כי נראה,
 המחייבים צרכים על מצביעים נוספת, בעזרה לצורך כמוקדים הנוער בני על-ידי שצוינו נוספים תחומים

 אחרות, יעד לקבוצות בעיקר שמכוונות בפעילויות מסוימות נוער בני קבוצות של ההשתתפות הגברת
 בתכניות ההשתתפות את להגביר הצורך עלה הבנות בקרב לדוגמה, תכניות. של יותר רחבה ופריסה
 האחוזים לאור כיום, משתתפות קטן חלק רק בהן לימודי לקידום התכניות את וכן לצבא, להכנה

 בתחום נוספת בעזרה הצורך עלה העולים בקרב גם סמויה". "נשירה של תופעה על המעידים הגבוהים
 נוספת, עזרה לקבל רוצים היו שבו כנושא במשפחה היחסים נושא צוין הערבים הנוער בני בקרב זה.

זו. קבוצה בקרב מיוחדת בעיה מהווה אינו זה נושא שכביכול למרות וזאת

 עם ובעיקר נוספים טיפול גורמי עם האחרונות( השנתיים במהלך בקשר היו )או בקשר נמצאים הנוער בני
 סדיר ביקור שירות עם הלומדים(, הנוער ובני העולים הבנים, מיוחד )באופן בבית־הספר טיפולי גורם

 בנים - הוותיקה היהודית האוכלוסייה )במיוחד רווחה שירותי עם והבנים(, העולים הנוער בני )בעיקר
 וקבוצת והמנותקים הלומדים הנוער בני )במיוחד לנוער מבחן שירות ועם המנותקים( הנוער ובני ובנות

והעולים(. הבנים

יישוב סוג• לפי נבחרים ממצאים .9
 היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני של ייחודיים צרכים זיהוי על דגש הושם בדוח הקודמים בפרקים
 הנמצאות שונות, אוכלוסייה קבוצות לארבע הנוער בני חלוקת לפי הוצגו הממצאים נוער. לקידום
 נוער ובני לשעבר מברית-המועצות עולים ותיקות, יהודיות בנות ותיקים, יהודים )בנים היחידות בטיפול
 עובדים )לומדים, שלהם השונים העיסוקים לפי קבוצות לשלוש חולקו הנוער בני כמו-כן, ערבים(.

 בו היישוב סוג הוא המטופלים קבוצות של מיוחדים צרכים באיתור להועיל העשוי נוסף ממד ומנותקים(.
 וזאת בלבד הוותיקים היהודים לבנים יתייחס יישוב סוגי לפי הניתוח 7השירות. את מקבלים הנוער בני

 גודל בעלי יישובים לפי המתחלקים נוער בני של ייצוג קיים זו קבוצה של במדגם רק שכאמור, מאחר,
 : 3.2 סעיף ,3 פרק )ראה וגבוה נמוך חברתי-כלכלי ממעמד יישובים ולפי וגדולים( בינוניים )קטנים, שונה

המדגם(. תיאור

 לנו התברר כי אם טיפול, מקבל הוא בו היישוב לבין הנער של המגורים יישוב בין התאמה ישנה כללי באופן
 שקרוב ביישוב נוער לקידום ליחידה לגשת מעדיף הוא קטן, ביישוב גר הנער כאשר בעיקר מסוימים, שבמקרים

סטיגמות. למנוע על־מנת וזאת מגוריו, ליישוב
.3 בפרק 1 תרשים ראה קטגוריה, בכל היישובים לפירוט8

 שאר של מאלה שונים הגדולות מהערים הבנים של שהמאפיינים כך על הצביע הנתונים של מוקדם עיבוד
 קטנים מיישובים בנים בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים שאין נמצא, בנוסף אולם, הבנים,

 בניתוח להתייחס החלטנו זאת, לאור חברתי-כלכלי. מעמד של קטגוריה באותה בינוניים ומיישובים
 )להלן: נמוך חברתי-כלכלי במעמד ובינוניים קטנים יישובים .1 יישובים: סוגי לשלושה הנתונים

 )להלן: גבוה חברתי־כלכלי במעמד ובינתיים קטנים יישובים .2 נמוך״(, חברתי-כלכלי במעמד ״יישובים
8גדולות. ערים .3 גבוה״(, חברתי-כלכלי במעמד ״יישובים
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 היישוב סוגי משלושת ותיקים יהודים בנים בין העיקריים ההבדלים על לעמוד ניסיון ייעשה זה בפרק
 התנהגות .3 עיסוק; דפוסי .2 ומשפחתיים; אישיים מאפיינים .1 הבאים: בתחומים לעיל שהוגדרו

נוער. לקידום היחידה על־ידי נוער לבני הניתנים המענים .4;שולית

ומשפחתיים אישיים מאפיינים 9.1
 הבנים בקרב הממוצע הגיל כי עולה, מהלוח יישוב. סוג לפי הבנים של הגילים התפלגות את מציג 39 לוח

 הבנים של הארי חלק האחרות. הקבוצות משתי הבנים של הגיל לממוצעי יחסית גבוה הגדולות בערים
 גבוה אחוז הגדולות בערים ואילו 18-15 בני הם וגבוה נמוך חברתי-כלכלי במעמד ביישובים המטופלים

 לבנים מתייחסים בהמשך המובאים הממצאים הדוח, פרקי ביתר כמו .18 גיל מעל הם בנים של יחסית
.19 לגיל מתחת

____________________________________________)באחוזיס( יישוג סוגי לפי תבניס, של חגיליס מתפלגות :39 לוח
במעמד יישובים במעמד יישובים

גדולות ערים גבוה חברתי־כלכלי נמוך חברתי-כלכלי סח״כ *גיל
100 100 100 100 סח״כ

1 16 6 7 14 עד
12 31 27 24 16-15
43 50 60 52 18־17
44 3 7 17 19+

(p<0.05) chi2 מבחן לפי מובהקים הבדלים *

שלמרות מלמדים הממצאים יישוב. סוג לפי הבנים משפחות של מרכזיים מאפיינים מציג 40 לוח
 בכל הבנים מבין יחסית גבוהים אחוזים השונים, היישובים סוגי לפי המטופלים בין הבדלים שקיימים

 כי עולה, מהלוח חברתית-כלכלית. למצוקה הקשורים אפיונים בעלות במשפחות חיים היישובים, סוגי
 לאחוז בהשוואה (,40%) במיוחד גבוה חד־הוריות במשפחות החיים הגדולות בערים המטופלים אחוז

 כלל מבין 7%ל- בהשוואה וזאת (,20%) וגבוה נמוך חברתי-כלכלי במעמד והבינוניים הקטנים ביישובים
(.1997 וציונית, אריה )בן כאלה במשפחות החיים ישראל ילדי

 הבנים בקרב יותר גבוה זה שיעור יותר. או ילדים ארבעה שלהן במשפחות חיים מהבנים כשני־שלישים
(.74%) נמוך חברתי-כלכלי במצב מיישובים

 אשר והאבות האמהות אחוז נמוך, חברתי-כלכלי במעמד מיישובים בנים בקרב כי עולה, נוסף מממצא
 60% של לאמהות האחרים: היישוב לסוגי יחסית יותר, גבוה כלל למדו לא או יסודי בבית-ספר למדו

 מהאמהות רבע לעומת מכך, פחות או יסודית השכלה יש האלה מהבנים 55% של ולאבות הבנים מקרב
 בנים של והאבות האמהות וכמחצית גבוה חברתי־כלכלי במעמד מיישובים בנים של מהאבות 30%ו-

הגדולות. מהערים

 במעמד מיישובים בנים בקרב המשפחה. ראש של האבטלה בנושא מובהקים הבדלים נמצאו
 לכשליש בהשוואה (7%) עובדים שאינם בית משק ראשי של בהרבה נמוך אחוז נמצא גבוה חברתי-כלכלי
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 החיים הגדולות, מהערים מהמטופלים ולכרבע נמוך חברתי־כלכלי במעמד ביישובים מהמטופלים
עובד. אינו הבית משק ראש בהן במשפחות

)אחוזים( יישוב סוגי לפי הבמס, משפחות של מרכזיים מאפיינים :40 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי-כלכלי
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סה״כ
40 20 21 25 *חד-הוריות משפחות
68 63 74 69 יותר או ילדים ארבעה

*אם השכלת
3 2 20 12 למדה לא

43 23 41 36 יסודי בית-ספר

*אב השכלת
12 4 14 11 למד לא
38 26 41 36 יסודי בית-ספר

26 7 33 24 *עובד אינו משפחה ראש

)הערכת כלכלי מצב
*המדריך(

21 4 10 11 בסיסיים צרכים לספק קושי
י 46 39 39 41 בלבד בסיסיים צרכים מספק

(p<0.05) chi2 מבחן לפי מובהקים הבדלים *

 השונים. היישוב סוגי בין ההבדלים את משקפת הנער משפחת של הכלכלי המצב את המדריך הערכת גם
 קושי קיים בהן במשפחות חיים שהם הגדולות מהערים מהבנים לחמישית ביחס העריכו המדריכים

 בלבד 4%ו־ נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים מהבנים 10%ל־ בהשוואה וזאת בסיסיים צרכים לספק
גבוה. חברתי-כלכלי במעמד מיישובים מהבנים

 התמכרות שכלי, פיגור נפש, מחלת כגון ההורים, של החברתי התפקוד את להגביל עשויות אשר בעיות
 אחרים מדדים מהוות מהבית, ממושכת היעדרות עבריינית, פעילות בזנות, עיסוק סמים, או לאלכוהול

 הגדולות מהערים בנים של הוריהם מבין יותר גבוהים שאחוזים עולה, 41 מלוח חברתית. למצוקה
 של הוריהם מבין 27%ל- בהשוואה (32%) לפחות( אחד )הורה פיזית ממגבלה או כרונית ממחלה סובלים

 חברתי- במעמד מיישובים הבנים של הוריהם בקרב 19%ו־ נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים
 מההורים אחד בהן במשפחות חיים אשר הגדולות ,מהערים הבנים אחוז זאת, לעומת גבוה. כלכלי
 מהבנים לשליש בהשוואה (,13%) יותר נמוך החברתי תפקודו על להשפיע העשויה מבעיה סובל לפחות

גבוה. חברתי־כלכלי במעמד מהיישובים מהבנים ולרבע נמוך חברתי־כלכלי במעמד מהיישובים
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)באחמיס( יישוג קמי לפי חבגיק, הורי של חביתי בתפקוד בעיות :41 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי־כלכלי

 —Z — ׳•׳
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סח״כ
32 19 27 26 *כרונית מחלה או מוגבלות

42 23 33 32 **ההורים של לקוי חברתי תפקוד
כרונית מחלה או ממוגבלות סובל לפחות ההורים אחד *

 לאלכוהול התמכרות נפשית, נפש/הפרעה מחלות :הבאות הבעיות מבין אחת לפחות סובל לפחות ההורים אחד **
ממושכות היעדרויות עבריינית, התנהגות לסמים, או

 של למצבים חשופים היישובים סוגי בכל הבנים כללי באופן כי מלמדים, במשפחה אלימות על הממצאים
 מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו שלא עולה, 42 מלוח אחרת. או זו במידה המשפחה בתוך אלימות

 הבנים אחוז :והם מתונים הבדלים מספר עולים זאת, עם שונים. יישובים מסוגי הבנים בין סטטיסטית
 היישוב בסוגי האחוזים מאשר יותר גבוה ההורים בין לאלימות שחשופים (16%) הגדולות מהערים
 בקרב יותר גבוה מינית או פיזית מאלימות הסובלים אחוז כי לראות, ניתן כמו־כן, .10%כ־ - האחרים

 או (7%) הגדולות מהערים לבנים בהשוואה (,14%) נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים
(.9%) גבוה חברתי־כלכלי במעמד מיישובים

)באחתיס( יישוב סוגי לפי במשפחה, הזנחה או לאלימות החשופים בנים :42 לוח

גדולות ערים
 ■ במעמד יישובים

גבוה כלכלי חברתי-
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סה״כ
7 9 14 11 הנער כלפי מינית או פיזית אלימות

7 1 8 7 הנער של קשה פיזית הזנחה

16 10 11 12 הזוג( )בני ההורים בין אלימות

עיסוק דפוסי 9.2
 שונים עיסוק דפוסי קיימים כי מראה, הלוח יישוב. סוג לפי הבנים של העיסוק דפוסי את מציג 43 לוח
 הם (42%) נמוך חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים מבין גבוה שאחוז נמצא היישובים. סוגי בין

 הבנים מבין 10%ו־ גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים בקרב 13%ל־ בהשוואה מנותקים,
 (,47%) שלומדים בנים של יחסית גבוה אחוז ישנו הגדולות בערים כי נמצא כמו-כן, הגדולות. בערים

 חברתי־ במעמד ביישובים 19%ו- גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים מבין 34%ל- בהשוואה
 זאת העושים הבנים אחוז ועבודה: לימודים המשלבים הבנים באחוז גם הבדלים נמצאו נמוך. כלכלי

 האחרים. מהיישובים הבנים בקרב 10%לכ- בהשוואה נמוך, חברתי-כלכלי במעמד ביישובים יותר גבוה
 קטנים לאחוזים בהשוואה (,39%) שעובדים הבנים אחוזי בולטים גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים

(.18%) הגדולות ומהערים (28%) נמוך חברתי־כלכלי במעמד מיישובים הבנים בקרב יותר
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)באחוזים(* יישוב סמי לפי הבנים, של העיסוק דפוסי :43 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי־כלכלי
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סה״כ
100 100 100 100 סה״כ
47 34 19 29 לומדים
25 12 11 14 ועובדים לומדים
18 39 28 29 בלבד עובדים
- 2 - 1 חיילים

10 13 42 27 **מנותקים
 (p<0.05)chi2 מבחן לפי מובהקים הבדלים *

חיילים או לומדים עובדים, **אינם

שולית התנהגות 9.3
 על להצביע כן ועל רב, ביטוי לקבל עשויים שונים יישוב מסוגי הבנים בין ההבדלים בהם הנושאים אחד

 התנהגות בסמים, שימוש אלכוהול, שתיית הכוללת שולית, התנהגות של הנושא הוא שונים טיפול צורכי
 כי דומה, אך גורמים. מספר של תולדה הוא הזה מהסוג התנהגויות אימוץ בעבריינות. ומעורבות אלימה

 כגון החברתי-כלכלי, ובמעמדם בגודלם שונים אפיונים בעלי ביישובים לבנים שמוצעות ההזדמנויות
 או, שולית התנהגות לעודד עשויים וכדומה, המקובלת הבילוי תרבות או הקיימים, הבילוי מקומות

אותה. לבלום לחילופין,

 הבנים בקרב זה בנושא סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא למצופה, בניגוד אולם,
שונים. אפיונים בעלי מיישובים

)באחוזים( יישוב סוגי לפי הבנים, בקרב שולית מתנהגות :44 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי־כלכלי
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סה״ב
באלכוהול: שימוש

56 37 37 41 אחת פעם לפחות השתכר
פעמים 3 אלכוהולי משקה שתה

30 38 25 29 האחרון בחודש יותר או

בסמים: שימוש
27 16 12 16 אי-פעם בסמים השתמש

חוקיים בלתי בסמים השתמש
אחת פעם לפחות בכדורים או

10 8 12 12 האחרון בחודש

36 29 37 34 עברייני באירוע מעורב היה
23 23 31 27 נעצר או במשטרה תיק לו נפתח

לפחות פיזית בתגרה השתתף
76 68 66 69 האחרונה בשנה פעם

פעם לפחות נשק אתו נשא
15 29 28 25 האחרון בחודש

65



נוער לקידום היחידות על-ידי הנוער לבני הניתנים המענים 9.4
 את יכלול זה ניתוח יישוב. סוגי לפי נוער לקידום ביחידות לבנים הניתנים המענים יוצגו זה בחלק

הבנים. משתתפים בהן והפעילויות טיפול מוקדי היחידות, עם קשר ליצירת הסיבות

 תפיסתם את מסוימת במידה ומשקף מהבנים התקבל ליחידות לפנייה הסיבות על המידע לעיל, כאמור
 ציפיותיהם על להצביע עשויים הנתונים לכן, הפוטנציאלית. תרומתן ואת נוער לקידום היחידות את

 היחידות, מטעם משתתף הנער בהן והפעילויות הטיפול מתמקד בהם התחומים נוער. לקידום מהיחידות
הנער. צורכי את היחידות תפיסת את משקפים

 חלק כי מראה, הלוח יישוב. סוגי לפי הבנים, על-ידי צוינו אשר ליחידות לפנייה הסיבות מוצגות 45 בלוח
 23% בלימודים: בעיות בעקבות ליחידות הגיעו נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים מבין גדול

 (,20%)כ- גבוה אחוז בנוסף, בית-הספר. עזיבת בגלל נוספים 13%ו- בבית־ספר בעיות בגלל הגיעו
 זה ממצא לימודים. להשלים על-מנת הגיעו האחרים, היישוב מסוגי הבנים בקרב לאחוזים בהשוואה

 יחסית גבוה אחוז כמו-כן, לומדים. אשר האלה ביישובים בנים של הקטן האחוז עם אחד בקנה עולה
 אשר אלה בנים בקרב יחסית .הגבוה האחוז את התואם ממצא משעמם, להם היה כי הגיעו (17%)

מסגרת. כל להם ואין מנותקים

 בעיות הן ליחידות לפנייה השכיחות הסיבות גבוה חברתי־כלכלי במעמד מיישובים בנים בקרב גם
(.28%) בית-הספר עזיבת או (32%) בבית-ספר או בלימודים

 (,26%) בבית-ספר או בלימודים בעיות בגלל הגיעו יחסית גבוה אחוז הגדולות מהערים בנים בקרב
 לעזרה", "זקוקים היו כי ליחידות הגיעו אשר בנים של ביותר הגבוה האחוז דיווחו זו בקבוצה ובנוסף,

(.30%) נוסף פירוט ללא

)באחוזיס( יישוב סוגי לפי הבניס, דיווח לפי ליחידה פנייה סיבות :45 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי-כלכלי

— ״יי׳
 במעמד יישובים

נמוך חברתי-כלכלי סה״ב :הסיבה
- 5 19 11 *לימודים להשלים כדי

26 32 23 27 בלימודים/בית-הספר בעיות בגלל
4 28 13 16 בית-הספר עזיבת בגלל
4 6 7 6 עבודה בחיפוש עזרה לצורך
7 2 7 6 בבית בעיות בגלל
4 1 5 4 החוק עם הסתבכות
- - 5 3 גיוס בצבא/לפני בעיות
- 6 17 11 *לי משעמם

30 7 15 16 *לעזרה זקוק הייתי
(p<0.05) chi2 מבחן לפי מובהקים הבדלים *
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 כי עולה, 46 מלוח כך קבוצה. בכל השכיחות לפנייה הסיבות את רבה במידה תואמים הטיפול מוקדי
 הלימודי בתחום שמתמקד טיפול מקבלים גבוה אחוז נמוך, חברתי-כלכלי במעמד מיישובים בנים בקרב

 (,30%) עבודה כגון אחרים, נושאים בגין מטופלים האלה הבנים מבין לשליש רבע בין בנוסף, (.60%)
(.26%) רגשי-נפשי וטיפול (25%) חברתיים יחסים (,27%) התנהגות דפוסי שינוי (,30%) לגיוס הכנה

 בהם שהטיפול בנים של ביותר הגבוה האחוז נמצא גבוה חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים בקרב
 בנושאים מתמקד הללו מהבנים רבע עד חמישית בין של הטיפול כמו-כן, (.72%) הלימודי בנושא מתמקד
(.22%) חברתיים יחסים (,26%) עבודה (,29%) רגשי טיפול :הם בהם הבולטים כאשר נוספים,

)באחוזיס( יישוב סוגי לפי הבמס, בקרב טיפול מוקדי :46 לוח

גדולות ערים
 במעמד יישובים

גבוה חברתי-כלכלי
 במעמד יישובים

נמוך חברתי־כלכלי סה״כ :הטיפול מוקדי
36 72 60 59 לימודים
42 29 26 31 רגשי/נפשי טיפול
31 26 31 27 עבודה
36 21 9 19 משפחה
12 22 25 21 תקשורת כולל חברתיים יחסים
30 12 30 24 לצבא גיוס
21 18 27 23 התנהגות דפוסי שינוי
12 20 13 15 אלימות אלכוהול, סמים,
12 6 11 10 פנאי פעילויות
'3 3 2 3 בנות בנים יחסי
6 8 7 7 כללי וייעוץ מסגרת חיפוש
3 2 2 2 ומשברים למעברים הסתגלות

 להצביע ניתן הגדולות בערים בנים בקרב גבוה, או נמוך חברתי־כלכלי במעמד מיישובים הבנים לעומת
 במיוחד גבוה אחוז בנוסף, (.36%) הלימודים בנושא ממוקד בהם שהטיפול בנים של יחסית נמוך אחוז על

 (42%) הרגשי בתחום שמתמקד בטיפול נמצאים האחרים, היישוב לסוגי בהשוואה אלה, בנים בקרב
 צוינו אשר ליחידות לפנייה העיקריות הסיבות אחת את תואם זה דפוס (.36%) המשפחה עם וביחסים

כללי. באופן עזרה קבלת :האלה הבנים על־ידי

 בנים בקרב ביותר השכיחות הפעילויות טיפול, ולמוקדי ליחידות להגעה העיקריות לסיבות בהתאם
 במסגרת מתקיים מהן גדול וחלק בלימודים, לקידום קשורות נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים

 של הקנייה שמטרתן בפעילויות גם משתתפים האלה הבנים של גבוהים אחוזים (.47 )לוח (43%) היל״ה
 מניעה יבתכניות (29%) לצבא בהכנה (,27%) וכדומה( קוסמות בסוסים, טיפול צילום, )כגון מיומנויות

 חברתי- במעמד ביישובים בנים של יחסית הגבוה האחוז עם אחד בקנה עולה זה ממצא (.38%) למיניהן
 כי לציין, מעניין האחרים. היישוב בסוגי המקבילים לשיעורים בהשוואה מנותקים, שהם נמוך, כלכלי
 בתכנית משתתפים נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבאים הבנים מבין (22%) יחסית גבוה אחוז

היישובים. סוגי משאר הבאים הבנים בקרב בלבד בודדים לאחוזים בהשוואה וזאת מנותק, לנוער של״ח
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___________________)באחוזים( יישוב סוגי לפי היחידות, במסגרת הבנים משתתפים בהן פעילויות :47 לוח
במעמד יישובים במעמד יישובים ׳

גדולות ערים גבוה חברתי-כלכלי נמוך חברתי-כלכלי סה״ב
32 18 29 27 לצה״ל לגיוס הכנה

3 8 5 *קבוצתי שילוב

11 28 50 35 *סה״כ לימודי קידום
11 27 43 31 *היל״ה במסגרת
־ 1 10 5 *היל״ה במסגרת לא

11 21 27 21 מיומנויות רכישת
2 3 22 12 *מנותק לנוער של״ח
2 14 12 11 לקהילה ותרומה התנדבות
7 9 12 10 פנאי פעילות
7 32 38 29 *מניעה תכניות

(p<0.05) chi2 מבחן לפי מובהקים הבדלים *

 מסגרות ופחות פנאי לפעילויות הזדמנויות פחות ישנן נמוך חברתי-כלכלי במעמד שביישובים לזכור יש
אותן. מספקות נוער לקידום היחידות שנראה, כפי ולכן, אלטרנטיביות לימודיות

 32%) מניעה תכניות הן גבוה, חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים בקרב ביותר השכיחות הפעילויות
 כמעט לימודי, לקידום בפעילויות משתתפים הבנים מבין רבע מעל כמו־כן, בהן(. משתתפים מהבנים

היל״ה. במסגרת כולם

 את תואם זה שממצא ייתכן לצבא. לגיוס בהכנה משתתפים הגדולות בערים הבנים מבין כשני־שלישים
 מבין מאוד קטן אחוז ומעלה. 17 בני מהם גדול חלק כי עלה שממנה אלה, בנים בקרב הגיל התפלגות

 הבנים בקרב ומעלה 10%ל־ בהשוואה (,2%) בקהילה התנדבות בתכניות משתתפים האלה הבנים
כאלו. לפעילויות מופנים אשר האחרים ביישובים

 נוער, לקידום ביחידות המטופלים הוותיקים היהודים הבנים אודות על נבחרים מהממצאים לסיכום,
 או קטנים מיישובים הבנים קבוצות בין הבדלים ומספר דמיון נקודות מספר יש כי עולה יישוב, סוגי לפי

הגדולות. מהערים הבנים לבין ובינם שונה חברתי-כלכלי ממעמד בינוניים

 למרות זאת, עם יחד חד-הוריות. במשפחות חיים הגדולות מהערים בנים של יותר גבוה אחוז ראשית,
 גבוה הוא יותר, נמוך ונמוך, גבוה חברתי־כלכלי במעמד ביישובים כאלה במשפחות החיים הבנים שאחוז
 יש המשפחות למרבית חד־הוריות. במשפחות חיים אשר ישראל ילדי כלל בקרב לאחוז בהשוואה בהרבה
 הבנים בקרב נמצא ילדים מרובות משפחות של ביותר הגבוה האחוז כאשר יותר, או ילדים ארבעה

 ביישובים נוער לקידום ביחידות המטופלים הבנים בקרב כמו-כן, נמוך. חברתי-כלכלי במעמד מיישובים
 מכך, פחות או יסודית השכלה בעלי הורים של גבוהים אחוזים מצאנו נמוך חברתי־כלכלי במעמד

האחרים. היישוב בסוגי הבנים של להוריהם בהשוואה
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 בנים לבין נמוך חברתי-כלכלי במעמד מיישובים בנים של משפחתיים אפיונים במספר כלשהו דמיון קיים
 של גבוהים אחוזים :בולטים כלכליים קשיים יש אלה יישוב סוגי משני לבנים ראשית, הגדולות. מהערים

 צרכים מספקות מהמשפחות גדול חלק המדריכים, הערכת פי ועל עובדים אינם הבית משק ראשי
 הבנים של הוריהם מבין גבוהים אחוזים שנית, בסיסיים. צרכים לספק מתקשות ואף בלבד בסיסיים
והחברתי. ההורי התפקוד את להגביל העשויה מבעיה ו/או מוגבלות או כרונית ממחלה סובלים

 ומענים מאוד שונים עיסוק דפוסי נמצאו אלה, יישוב סוגי בשני המשפחתיים במאפיינים הדמיון לעומת
 הגבוה האחוז במיוחד בולט האלו. הדפוסים את התואמים נוער, לקידום היחידה על-ידי הניתנים שונים

 בהתאם )מנותקים(. עובדים ואינם לומדים אינם אשר נמוך, חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים של
 היה כי או בית־הספר עזיבת בעקבות או לימודים להשלים במטרה ליחידות הגיעו מהם גבוה אחוז לכך,
 לציין יש עבודה. ובחיפוש הלימודים בתחום מתמקד הטיפול מהם גדול חלק ואצל משעמם; להם

אחרים. יישוב לסוגי בהשוואה היחידות, יישוג של פעילות קיימת שלא כמעט אלה שביישובים

 מהבנים גדול חלק כי נמצא, נמוך חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים בקרב העיסוק לדפוסי בניגוד
 בנים של ביותר הגבוהים האחוזים נמצאו אלה בנים שבקרב לציין יש לומדים. הגדולות בערים

 ממכלול כתוצאה מנותקים. בנים של ביותר הקטן והאחוז עבודה, עם לימודים שמשלבים או שלומדים,
 גבוהים אחוזים כי מצאנו הגדולות, בערים הבנים את המאפיינות והמשפחתיות החברתיות הבעיות
 כי נראה, במשפחה. ובבעיות הרגשי/נפשי, בתחום שמתמקד טיפול מקבלים האלה הבנים של יחסית
 כאן שהוצגו מהממצאים העולים הצרכים את תואמת הבנים צורכי את נוער לקידום היחידות תפיסת
זה. לתחום בהקשר

 חברתית-כלכלית מצוקה על מצביעים גבוה חברתי-כלכלי במעמד מיישובים הבנים אודות על הממצאים
 אודות על מהממצאים זה בנושא שמסתמנת מהתמונה מתונים יותר הרבה בממדים אך המשפחות, של

 ראשי מבין יותר קטן אחוז לדוגמה, כך, נמוך. חברתי-כלכלי במעמד ביישובים או הגדולות בערים הבנים
 מבעיות סובלים הורים של יותר נמוכים אחוזים יותר, גבוהה ההורים השכלת עובדים, אינם הבית משק

 מגיעים אשר הבנים משפחות מצב כי להניח, יש ממוגבלויות. או ממחלות או החברתי בתפקודם הפוגעות
 הנער מגיע ממנו היישוב של הכללי החברתי-כלכלי המצב את מה במידת משקף נוער לקידום ליחידות
 שונים ומשפחתיים אישיים מאפיינים יש יותר, גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים לבנים ולפיכך,

 ממצאים מספר מהשוואת זאת, עם יחד יותר. ירוד חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הבנים של מאלה
 מצוקה על המעידים אפיונים על להצביע ניתן אכן כי עולה, בישראל האוכלוסייה כלל על לנתונים

 מדובר כי מציינים האלה הבנים של העיסוק דפוסי כמו־כן, אלה. בנים בקרב חברתית־כלכלית
 יתר ייצוג בקרבם שקיים נמצא, לדוגמה, האוכלוסייה. לכלל בהשוואה מיוחדים צרכים עם באוכלוסייה

 הממצאים כל .17-15 בגילים האוכלוסייה לכלל בהשוואה מנותקים, בנים ושל עובדים אשר בנים של
 החברתי המצב בהם ביישובים גם שלהן היעד לאוכלוסיית מגיעות שהיחידות כך על מעידים האלה

יותר. טוב והכלכלי

 במיוחד בולטת גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים לבנים היחידות על-ידי הניתנים המענים בניתוח
 בבית-ספר, בעיות בגלל ליחידות שהגיעו דיווחו מהבנים גדול חלק הלימודים. תחום שמקבל המרכזיות
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 נושא סביב מתמקד הטיפול מהבנים גדול אחוז אצל לכך, בהתאם בית-הספר. עזיבת ובגלל בלימודים
 במסגרות והן היל״ה במסגרת הן לימודי, לקידום בתכניות משתתפים מהבנים גדול חלק ולכן זה,

 דיווחו גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים מהבנים גדול חלק הגדולות, מהערים לבנים בדומה אחרות.
אליהם. הגיעו שהיחידות

 בסמים, שימוש כגון שוליות, בהתנהגויות מעורבים היישובים סוגי בשלושת בנים של גבוהים אחוזים
 יחד היישובים. סוגי בין מובהקים הבדלים ללא וכדומה, פליליים באירועים השתתפות אלכוהול, שתיית

 זה. בנושא מתמקד הטיפול בה ובמידה מניעה בתכניות ההשתתפות במידת הבדלים קיימים זאת, עם
 גדול אחוז ואילו מניעה, בתכניות משתתפים הבנים מבין מאוד קטן אחוז הגדולות בערים כי נמצא,
 הסמים, בנושאי שמתמקד טיפול מקבלים גבוה חברתי-כלכלי במעמד ביישובים בנים של יחסית

 סדר בקביעת שונים קריטריונים על מצביע זה ממצא הבנים. שאר לעומת והאלימות, האלכוהול
 של שונה היצע על וכן שונים, אפיונים בעלי ביישובים היחידות על-ידי הניתנים המענים של עדיפויות
נוער. קידום תחום על-ידי יותר מעמיקה לבדיקה הראוי דבר פעילויות,

פעולה וכיווני דיון סיכום, .10
 בטיפול הנמצאים נוער לבני הניתנים והמענים הצרכים המאפיינים, על ממצאים מוצגים זה בדוח

 בטיפול שנמצאו הנוער בני כלל בקרב שנערך סקר על מתבססים הממצאים נוער. לקידום היחידות
 נוער, לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני כל על מידע כולל הסקר .1997 מאי בחודש היחידות

 (.1998 )שמש, נוער לקידום המכון על-ידי נפרד סקר נערך שלגביהם אתיופיה, יוצאי נוער בני למעט
 של החלוקה פי על וגבוה, נמוך חברתי-כלכלי במעמד יישובים בסוגי הגרים בנים שייצג כך נבחר המדגם
 כמו-כן, וגדולים(. בינוניים )קטנים, שונה בגודל וביישובים (1996) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
 היחידות על-ידי המטופלות אחרות אוכלוסייה קבוצות של הולם ייצוג יהיה שבמדגם להבטיח על-מנת

 נאסף המידע בנפרד. אלה קבוצות נדגמו ערבים( נוער ובני לשעבר מברית-המועצות עולים )בנות,
 659 נאספו בסך־הכל נוער. לבני ושאלון למדריכים, שאלון :עצמי למילוי שהוכנו שאלונים שני באמצעות

היענות. 76% שהם נוער בני שאלוני 569ו- היענות 87°?/ שהם מדריך שאלוני

 הנמצאות שונות אוכלוסייה קבוצות של הייחודיים הצרכים על לעמוד בניסיון התמקד הממצאים ניתוח
 מברלת-המועצות ועולים ערבים נוער בני ותיקות, יהודיות בנות ותיקים, יהודים בנים :היחידות בטיפול
 לקידום ביחידות המטופלים הנוער בני של שונים עיסוקים לפי נעשה הממצאים של נוסף ניתוח לשעבר.

 אשר נוער בני כלומר מנותקים, נוער ובני עובדים נוער בני ועובדים(, לומדים )או לומדים נוער בני נוער:
 היהודים הבנים של נבחרים מאפיינים הוצגו בדוח כמו-כן, חיילים. ואינם עובדים אינם לומדים, אינם

 כלל נתונים על נבחרים ממצאים בין השוואות בדוח הוצגו לכך, בנוסף יישוב. סוגי לפי הוותיקים
 תלמידי בקרב שנערך סיכון והתנהגויות בריאות חברתית, רווחה על מהסקר ממצאים כמה לבין ארציים,

 ; 1995 )כהן, בסיכון נוער בני על אחרים מחקרים וממצאי (,1997 ואחרים, )הראל בארץ י״א עד ו׳ כיתות
 1983ב־ נוער קידום בתחום שנערך הקודם הארצי מהמחקר ממצאים ולכמה (,1998 וגבעון, כהן־נבות

(.1984 ופרלשוף, )להב
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 ערבים, ותיקים, - נוער בני 13,054 נוער לקידום היחידות בטיפול היו ,1997 במאי שנאסף המידע פי על
 בכל המטופלים מספר על זה מידע אתיופיה. יוצאי נוער בני 500וכ- לשעבר, מברית-המועצות ועולים

 כלל את מייצגים המרואיינים 659 ולפיכך, בסקר הנתונים לשקלול בסיס שימש נוער לקידום היחידות
 נוער בני היו בסקר שנכללה האוכלוסייה מבין המטופלים ממחצית יותר נוער. לקידום היחידות מטופלי
 עולים נוער בני 22%וכ־ ערבים נוער בני 0/5°כ־ ותיקות, יהודיות בנות לחמישית קרוב ותיקים, יהודים

 מברית-המועצות העולים הנוער בני של נרחב כיסוי על מעידים אלה מספרים לשעבר. מברית-המועצות
 גל בעקבות נוער לקידום התחום על-ידי שפותחה למדיניות בהתאם היחידות, בטיפול הנמצאים לשעבר

 תופסת המטופלים( מכלל כרבע )המהווה הבנות שאוכלוסיית כך על גם מעידים הממצאים העלייה.
 הערבים, הנוער בני מבין יחסית קטן לחלק רק מגיעות היחידות היחידות. בפעילות משמעותי מקום

האחרות. בקבוצות לכיסוי בהשוואה

 ישנם היחידות בטיפול זאת, עם יחד .18־15 בני הם היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני של הגדול רובם
 נוער בני עם בקשר להיות גם ממשיכות היחידות פחות(. או 14 בני הם 7%) יותר צעירים נוער בני גם

בלבד. 19 גיל עד תנוער לבני תתייחסו זת בדוח הממצאים (.13% )המהווים 18 גיל את שעברו

הממצאים עיקרי 10.1
 עם הקשורים מאפיינים בעלות ממשפחות באים נוער לקידום היחידות בטיפול הנמצאים הנוער בני

 חד-הוריות ממשפחות באים ביחידות המטופלים הנוער מבני גבוה אחוז וחברתית. כלכלית מצוקה
 מקרב גבוהים לאחוזים כמו-כן, ישראל. אוכלוסיית בכלל לייצוגם בהשוואה ילדים, מרובות וממשפחות

 יש לאב בהן ממשפחות באים הנוער בני מבין 40%כ- - מאוד נמוכה השכלה בעלי הורים יש הנוער בני
 בעיות על הנוער מבני משמעותיים אחוזים לגבי דיווחו המדריכים בנוסף, מכך. פחות או יסודית השכלה

 פיגור, נפש, מחלות )כגון החברתי בתפקוד מבעיות או פיזית ממוגבלות הנובעות ההורים בתפקוד
 בין לאלימות חשופים הנוער בני מקרב משמעותיים אך קטנים אחוזים התמכרויות(. או זנות עבריינות,
להזנחה. או מינית או פיזית להתעללות ההורים,

 23%ו- לומדים ואינם עובדים הנוער מבני 28% בבתי־ספר: לומדים אינם הנוער בני ממחצית יותר
 את העוזבים הנוער בני אחוז עבודה. או לימודים של כלשהי במסגרת משולבים ואינם מנותקים

לומדים. היחידות מטופלי מבין שליש רק 18-17 בני בקרב הגיל, עם עולה בתי-הספר

 נשירה על להצביע היכולה ממושכת היעדרות על דיווחו בבתי־הספר הלומדים הנוער בני מבין 20%כ-
 שהם דיווחו וכרבע בכיתתם התלמידים לשאר ביחס חלשים כתלמידים עצמם את הגדירו 19%כ- סמויה.

 אחוז ישנו הלומדים בקרב שגם כך על מעידים אלה ממצאים לכיתה. חבריהם בין בנוח חשים אינם
מבתי-הספר. לנשירה בסיכון הנמצאים נוער בני של משמעותי

 למסגרת. בהסתגלות בעיות בגלל בית-הספר את עזבו לומדים שאינם הנוער בני מבין גבוהים אחוזים
 ציינו דומה אחוז התנהגות. בעיות בגלל עזבו וכשליש בלימודים קשיים בגלל שעזבו ציינו כמחצית

לימודיהם. את שהפסיק הוא שבית-הספר
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 בלבד עובדים (28%) הנוער בני מבין רבע מעל בשכר: עובדים הנוער בני מבין אחוזים ושלושה ארבעים
 שבועיות שעות 35 עובדים בלבד העובדים הנוער בני לימודים. עם עבודה משלבים נוספים 15%ו-

 מבני מחצית כמעט בשבוע. שעות 20 בממוצע עובדים לימודים עם עבודה משלבים אשר ואלה בממוצע,
 משכורתם מקצועיות. בעבודות עובדים וכחמישית מקצועיים בלתי כעובדים זאת עושים שעובדים הנוער

 בפרנסת חלק נוטלים הנוער בני מבין לרבע קרוב כי אם אישיים, לצרכים בעיקר משמשת הנוער בני של
מעבודתם. שביעות-רצון הביעו העובדים הנוער בני מרבית המשפחה.

 17ל־ מתייחס החיילים על המידע כי לציין, יש חיילים. הם הנוער בני מבין 5% המדריכים, דיווח פי על
 מרבית כי נמצא בממוצע. כשנה בצבא שהו שרואיינו החיילים לנער. שאלון מילאו אשר בלבד, חיילים

 מחצית מעל קרבי. בתפקיד משרת אינו מהם אחד ואף מקצועיים בלתי תפקידים ממלאים החיילים
בצבא. מתפקידם שביעות-רצון הביעו החיילים

 על-ידי שנערך בסקר שהתקבל המידע לבין היהודים הנוער בני אודות על הנוכחי הסקר נתוני בין השוואה
 המטופלים מבין יותר קטנים שאחוזים הראה, היהודים התלמידים כלל בקרב (1997) ואחרים הראל

 אותם, מטרידים שמאוד נושאים על ההורים שני עם לשוחח להם שקל דיווחו נוער לקידום ביחידות
 עם דעות חילוקי יש הנוער לבני בארץ. היהודים התלמידים בקרב כך שדיווחו לאחוזים בהשוואה

 חזרה שעות הבית, וניקיון סדר לימודיס/בית־הספר, :הם הבולטים כאשר נושאים, מספר סביב הוריהם
 להתנהגות הקשור אחד נושא על לפחות דעות חילוקי יש הנוער מבני לשני-שלישים ובילויים. הביתה

 כמו-כן, וכדומה. השני מהמין חברים עם הקשר בילויים, החברים, הביתה, החזרה שעת כגון חברתית,
 מאשר יותר טובים האם עם היחסים כללי באופן כי הראו להוריהם הנוער בני בין היחסים על הממצאים

 נושאים על חופשי באופן אמם עם לשוחח יכולים שהם חשים הנוער שבני נמצא, האב. עם היחסים
אביהם. עם מאשר יותר אותם, מטרידים שמאוד

 :קרובה חברות של יחסים הנוער בני שלרוב הראו הגיל בני עם החברתיים היחסים על הממצאים
 שמאוד נושאים על החברים עם לשוחח קל (80%)כ- הגדול ולחלקם טוב חבר יש הנוער בני למרבית

 בני ארבעה מכל אחד נער זאת, עם יחד לבלות. מי עם להם שיש מרגישים דומה ואחוז אותם, מטרידים
 הנמצאים הנוער בני מבין מיעוט רק גילו. בני עם חברתיים קשרים לו שחסרים תחושה על דיווח נוער

 חברים 10%כ- אחר-הצהריים. שעות לבילוי מאורגנות במסגרות משתתפים נוער לקידום היחידה בטיפול
 בתנועות המשתתפים אחוז בישראל. הנוער בני מכלל 25%ל- בהשוואה נוער במועדון או נוער בתנועת

 היחידות בטיפול הנמצאים הנוער מבני כרבע התלמידים. בקרב במיוחד נמוך נוער במועדוני או נוער
 הפנאי שפעילויות ייתכן, הנוער. בני אוכלוסיית כלל בקרב לשיעורם דומה אחוז - בחוגים משתתפים

 בני הנוער בני שאר של לזה דומה השתתפות היקף להם מאפשרות היחידות במסגרת נוער לבני הניתנות
 הפעילויות לבד. או המשפחה בני עם בעיקר הפנאי, בשעות בבית נשארים הנוער מבני גדול חלק גילם.

משחקים. במועדוני בילוי או בקניונים, או בעיר "להסתובב" הן לבית מחוץ ביותר השכיחות

 בסמים, שימוש אלכוהול, שתיית כגון שוליות, התנהגויות מגוון על גם מידע נאסף הסקר במסגרת
 נוער לקידום היחידות שבטיפול הנוער מבני כשליש אלימה. בהתנהגות ומעורבות בעבריינות מעורבות

 כחמישית אחת. פעם לפחות שהשתכרו דיווחו 40%וכ- בשבוע, אחת פעם לפחות אלכוהול ששתו דיווחו
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 האחרון. בחודש כלשהו בסם שהשתמשו דיווחו 13%ו- בסמים אי־פעם שהשתמשו דיווחו הנוער מבני
 נפתחו דומה ולאחוז עבריינים באירועים מעורבים היו הנוער מבני שכרבע עולה המדריכים מדיווח
 כלל בקרב שנמצא לזה דומה נמצא אלכוהול שתיית על שדיווחו הנוער בני שאחוז בעוד במשטרה. תיקים

 בסמים שימוש על שדיווחו מי של והאחוז שהשתכרו, שדיווחו הנוער בני אחוז הרי היהודים, התלמידים
בארץ. הנוער בני לכלל בהשוואה אלה, נוער בני בקרב גבוהים עבריינים באירועים מעורבות ועל

 בהתנהגויות מעורבות על דיווחו נוער לקידום היחידות בטיפול הנוער בני מקרב משמעותיים אחוזים
 אחרים, נוער בני של בהטרדה השתתפו או להטרדות קורבנות היו הנוער מבני כרבע שונות. אלימות

 להגנה נשק עמם שנשאו דיווחו 20%וכ- האחרונה בשנה אחת פעם לפחות בקטטות השתתפו 60%כ-
 אלימות, בהתנהגויות מעורבות של היחסית השכיחות למרות האחרונה. בשנה אחת פעם לפחות עצמית
 שנמצאו לאלה דומים נמצאו עצמית להגנה נשק אתם שנשאו נוער לקידום היחידות בטיפול הבנים אחוזי
 משמעותיים הבדלים נמצאו זאת, לעומת (.1997 ואחרים, )הראל בארץ היהודים התלמידים הבנים בקרב

 הבנות לבין נוער לקידום ביחידות בטיפול הנמצאות היהודיות הבנות בין אלימה בהתנהגות במעורבות
בארץ. היהודיות התלמידות

 של הנוכחי מצבם לאור כי אם גבוהות, התעסוקתי בתחום והן ההשכלתי בתחום הן הנוער בני ציפיות
 בית־ספר לסיים מצפים 60%כ- ריאליות. בלתי אלו ציפיות כי נראה בלימודים, הנוער מבני גדול חלק

 לעבוד רוצים נוסף ושליש חופשי במקצוע לעבוד שואפים הנוער מבני כשליש כלשהי. תעודה עם תיכון
 בו במקצוע לעסוק טובים סיכויים בעלי שהם סבורים הנוער בני מרבית בתעשייה. מקצועיים כעובדים

 רצון מבטאות לעתידם הנוער בני של תכניותיהם מהמקרים גדול בחלק בעתיד. לעסוק שואפים הם
 של הקרוב לעתיד שהתכניות ראינו ראשית, :הישראלית החברה של נורמטיביים בנתיבים להשתלב

 מפני חשש הביעו הנוער בני זאת, עם יחד לצה״ל. להתגייס רצון כוללות הנוער בני מבין שני-שלישים
 (40%)כ- הנוער בני בקרב מבוטל בלתי שאחוז למרות שנית, בגיל. העלייה עם גובר אשר הצבאי, השירות

 17%ו־ יעבדו, זה זמן פרק שתוך סבורים כמחצית שנים, עשר של זמן בפרק יעשו הם מה יודעים טרם
משפחה. שיבנו חושבים

 מגוון על דיווחו הנוער בני נוער. לקידום היחידות על-ידי נוער לבני הניתנים המענים את גם בחן הסקר
 הקשורות סיבות בשל פנו הנוער בני מקרב (23%) גבוהים אחוזים ליחידות. לפנייה סיבות של רחב

 נוספות בפעילויות צורך שחשו בגלל פנו 15%וכ- בבית בעיות בגלל פנו עשירית ולבית-הספר. ללימודים
הפנאי. בשעות

 שלושים יותר. או בשבוע פעם היחידות מטעם המדריך עם בקשר נמצאים הנוער בני למחצית קרוב
 אינטנסיבי בטיפול נמצאים הנוער מבני 7%וכ־ אינטנסיבי בטיפול נמצאים הנוער מבני אחוזים ושבעה
 המדריך עם נפגשים והשאר במעקב נמצאים הנוער בני מבין כחמישית בשבוע(. מפעם )יותר מאוד

 עיסוקים בעלי נוער בני בין או הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא בחודש. פעמיים של בתדירות
המפגשים. בתדירות שונים
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 ביחס הלימודים. בתחום הטיפול מתמקד למחצית( )מעל הנוער בני מבין משמעותיים לאחוזים ביחס
 והיחסים המשפחה העבודה, בתחומי - לכרבע וביחס הרגשי בתחום הטיפול מתמקד הנוער מבני לשליש

 הטיפול התנהגות. דפוסי ושינוי לצבא בגיוס המתמקד טיפול מקבלים הנוער מבני כחמישית החברתיים.
 בסמים באלכוהול, השימוש את להקטין או למנוע המכוונות בפעילויות מתמקד הנוער בני מבין 14%ב-

 מוקדי עם אחד בקנה עולות היחידות במסגרת הנוער בני משתתפים בהן הפעילויות אלימה. ובהתנהגות
 במסגרת המכריע רובם לימודי, קידום של בפעילויות משתתפים הנוער מבני כשליש האלה. הטיפול
 משתתפים וכרבע )אנ״א(, ואלימות )חל״ס( בסמים שימוש למניעת בתכניות משתתפים כשליש היל״ה.

 לפיתוח הקשורות בפעילויות משתתפים משמעותיים אחוזים לצה״ל. הגיוס לקראת הכנה בפעילויות
 מנותק לנוער של״ח בפעילויות משתתפים 22% ולקהילה: לחברה שייכות של ערכים והקניית מנהיגות

לקהילה. ותרומה התנדבות בפעילויות 15%ו־

 עם ובעיקר נוספים טיפול גורמי עם האחרונות( השנתיים במהלך בקשר היו )או בקשר נמצאים הנוער בני
לנוער. מבחן שירות ועם רווחה שירותי עם סדיר, ביקור שירות עם בבית-הספר, טיפולי גורם

 של השונות הקבוצות את המייחדים מאפיינים האם לבחון הייתה הסקר של המרכזיות המטרות אחת
 יש השונות מהקבוצות הנוער שלבני שלמרות העלו הממצאים היחידות. בטיפול הנמצאים הנוער בני

 השונות הקבוצות בין הבדלים ועל מהן, אחת כל המייחדים מאפיינים על להצביע ניתן דומים, מאפיינים
 בקנה המקרים במרבית העולים הנוער, בני משתתפים בהן והפעילויות הטיפול מוקדי הפנייה, בסיבות

 את המייחדים המאפיינים את נסכם להלן, מהקבוצות. אחת כל של הייחודיים המאפיינים עם אחד
השונות. הקבוצות

 במשפחות החיים נוער בני של יחסית גבוה באחוז מאופיינת הבנים קבוצת הוותיקים. היהודים הבנים
 הוותיקות. היהודיות הבנות לקבוצת בהשוואה יותר נמוכה ההורים השכלת יותר. או ילדים ארבעה עם

 החברתי התפקוד על מקשות אשר מבעיות סובלים לפחות( אחד )הורה מההורים גדול חלק בנוסף,
 לשאר בהשוואה (,25%) מנותקים נוער בני של ביותר הגבוה האחוז נמצא זו קבוצה בקרב וההורי.

 יחד הכיתה. תלמידי בין טוב מרגישים שהם דיווחו לומדים אשר הבנים מבין גבוהים אחוזים הקבוצות.
 חוסר מבית-הספר. שבעי-רצון שהם נוער בני של ביותר הנמוך האחוז נמצא בקרבם זאת, עם

 מהבנים גדול חלק זו. קבוצה בקרב לנשירה העיקריות הסיבות כאחת גם צוין מבית־הספר שביעות־רצון
 נמצא שעובדים, הבנים בקרב בלימודים. קושי או משמעת בעיות עקב בית-הספר את עזבו הנושרים

 בפרנסת חלק נוטלים הבנים מבין מאוד קטן חלק רק מקצועיים. בלתי עובדים של ביותר הגבוה האחוז
חיסכון(. )כולל אישיים לצרכים בעיקר משמשת משכורתם זאת ולעומת משפחתם

 בני אחוזי הקבוצות, לשאר בהשוואה יותר טובים ההורים שני עם היחסים הבנים קבוצת שבקרב למרות
 מאשר יותר נמוכים אותם מטרידים שמאוד נושאים על ההורים עם לשוחח להם שקל דיווחו אשר הנוער

 חילוקי יש הבנים מבין גבוה לאחוז (.1997 ואחרים, )הראל בארץ היהודים התלמידים בקרב האחוזים
 מהבנים גדול שחלק העובדה עם אחד בקנה עולה זה ממצא הלימודים. נושא על הוריהם עם דעות

 הסיבות מהווים אלה היבטים וכאמור, לימודיים וקשיים משמעת בבעיות מאופיינים שלומדים
זו. קבוצה בקרב לנשירה העיקריות
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 שחשים בנים של יחסית נמוך ואחוז מאוד טובים חבריים יחסים על-ידי מאופיינת הבנים קבוצת
 נמצא, נוער. תנועת או במועדון חברים או בחוגים משתתפים הבנים מבין יחסית קטן חלק בדידות.
משחקים. במועדוני הוא בקרבם ביותר השכיח לבית מחוץ שהבילוי

 בסמים שימוש אלכוהול, שתיית כגון סיכון, בהתנהגויות משתתפים הבנים בקרב יחסית גבוהים אחוזים
 (.1997 ואחרים, )הראל בארץ היהודים לתלמידים בהשוואה והן הקבוצות לשאר בהשוואה הן ואלימות,

 הציפיות עבריינית. בפעילות מעורבים היו אשר הבנים מבין הגבוה האחוז במיוחד בולט כמו־כן,
 עצמית והערכה מסוגלות תפיסת אולם, בנות. של לאלה בהשוואה יותר נמוכות לימודיים להישגים

האחרות. לקבוצות יחסית הבנים, בקרב גבוהות נמצאו

 הנער בה נוער לקידום היחידה נמצאת בו היישוב סוג לפי נותחו הבנים אודות על נבחרים ממצאים
 הלשכה של החלוקה פי על חברתי-כלכלי מעמד של קטגוריות שתי לפי חולקו היישובים כאמור, מטופל.

 שקיימים הראו הממצאים וגדולים(. בינוניים קטנים, )יישובים גודל ולפי (1996) לסטטיסטיקה המרכזית
 החברתיים־כלכליים במאפיינים הם ביניהם הבולטים כאשר יישוב, סוגי לפי מובהקים הבדלים מספר

 החיים בנים של יחסית גבוה אחוז נמצא הגדולות בערים הבנים. של העיסוק ובדפוסי המשפחות של
 העשויות מבעיות הסובלים הורים של יחסית, גבוהה השכלה בעלי הורים של חד־הוריות, במשפחות

 בערים הן כמו-כן, הזוג(. בני בין )או ההורים מצד לאלימות חשיפה ושל החברתי בתפקודם לפגוע
 ראש בהן במשפחות הבנים מבין גבוהים אחוזים חיים נמוך חברתי-כלכלי במעמד ביישובים והן הגדולות

 שחלק בעוד :יישוב סוג לפי הבנים בקרב העיסוק בדפוסי מובהקים הבדלים נמצאו עובד. אינו המשפחה
 של גדול חלק נמצא נמוך חברתי-כלכלי במעמד ביישובים הרי לומדים, הגדולות בערים מהבנים גדול
 )ואינם שעובדים בנים של יחסית גבוה אחוז נמצא גבוה חברתי-כלכלי במעמד וביישובים מנותקים, בנים

 ומעורבות ובאלכוהול בסמים שימוש כגון שוליות, בהתנהגויות שבמעורבות לציין חשוב לומדים(.
שונים. מסוגים ביישובים החיים בנים בין הבדלים נמצאו לא אלימה בהתנהגות

 קידום לשם בפעילויות משתתפים גדול וחלק בלימודים שמתמקד טיפול מקבלים הבנים של גבוה אחוז
 לבעיות קשורה שהייתה זו קבוצה בקרב לפנייה העיקרית הסיבה עם אחד בקנה העולה דבר לימודי,

בבית-הספר. או בלימודים

 הסובלות האחרות, לקבוצות בהשוואה יותר, גבוה אחוז הבנות בקרב מצאנו הוותיקות. היהודיות הבנות
 אך לומדות, הבנות מכלל יותר גבוה אחוז והזנחה. ומינית פיזית מהתעללות בעיקר במשפחה, מבעיות

 ממושכת. תקופה למשך מהלימודים שנעדרו יותר גבוהים מעט אחוזים מצאנו הלומדות הבנות בקרב
 התנהגות לבעיות הקשורות מסיבות זאת עשו הלימודים מסגרת את שעזבו הבנות מבין יותר קטן אחוז

 ובגלל חברתיות בעיות עקב עזבו האחרות, לקבוצות בהשוואה יותר, גבוה אחוז בלימודים. קשיים או
 הלימודים את לעזוב פחותה נטייה הבנות בקרב שקיימת כך על מצביעים אלה ממצאים לעבוד. הצורך

המרב. את ממנה מפיקות אינן אם גם במסגרת, להישאר נוטות והן

 הקבוצות. לשאר בהשוואה יותר, חלש האב, עם והן האם עם הן הוריהן, עם הבנות של הקשר כי נמצא,
 בנושאים במיוחד ההורים, עם דעות חילוקי על דיווחו בנות יותר בספרות, למצוין בדומה כמו־כן,
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 מהבנות גדול חלק הבית. וניקיון לסדר הקשור בכל וגם הלבוש צורת החבר, עם הקשר כגון חברתיים,
חברים. עם או משפחה בני עם לבד, בבית שלהן הפנאי שעות את מבלות

 )הראל התלמידות כלל בקרב שנמצא לאחוז יחסית גבוה אלימות בהתנהגויות המעורבות הבנות אחוז
 לקבוצות בהשוואה נמוך אלימות בהתנהגויות המעורבות הבנות שאחוז למרות לכן, (.1997 ואחרים,

 לשימוש ביחס גם נמצאו דומים ממצאים בגילן. לבנות ביחס חריגה שהתנהגותן נמצא האחרות,
 ולעולים הוותיקים לבנים בהשוואה נמוך באלכוהול שימוש על שדיווחו הבנות אחוז באלכוהול,
היהודיות. התלמידות כלל בקרב שנמצא לזה יחסית גבוה אך היחידות, בטיפול הנמצאים

 יותר גבוהות ותעסוקתיים לימודיים להישגים הבנות ציפיות בספרות, המצוינים לממצאים בדומה
 במקצת גבוהה הבנות בקרב אישית מסוגלות תפיסת כמו-כן, האחרות. הקבוצות של הציפיות מאשר

בעתיד. משפחה לבניית חשיבות מייחסות הבנות מבין יחסית גבוה אחוז האחרות. לקבוצות בהשוואה

 בגלל בבית, בעיות בגלל ליחידות פנו האחרות, לקבוצות ביחס )כחמישית(, הבנות בקרב גבוה אחוז
 אחד בקנה עולות אלה סיבות מישהו. עם לדבר מהצורך וכתוצאה אחר-הצהריים נוספת בפעילות הצורך

 בתוך מינית והתעללות פיזית לאלימות חשיפה על דיווחו אשר בנות של יחסית הגבוהים האחוזים עם
 מתמקד בבנות הטיפול לבנים. בהשוואה טובים פחות ההורים עם שיחסיהן העובדה עם וכן המשפחה,

 ביחסים במשפחה, המתמקד לטיפול זוכות הבנות מקרב יותר גבוה אחוז אלה: בתחומים יותר הוא אף
הרגשי. ובמצבן החברתיים

 ממשפחות באים שהם בכך מתאפיינים היחידות שבטיפול הערבים הנוער בני הערבי. מהמגזר הנוער בני
 עם יחד האחרות. מהקבוצות הנוער בני מאשר יותר נמוכה השכלה להורים בהן וממשפחות יותר, גדולות

 במשפחה, אלימות של מבעיות הסובלים הערבים הנוער בני מבין יחסית נמוך אחוז על דווח זאת,
 גבוה ואחוז לומדים היחידות שבטיפול הערבים הנוער בני מבין קטן אחוז רק והזנחה. התעללות

 קושי בגלל בית־הספר את עזבו הערבים הנוער בני מבין גבוהים אחוזים עובדים. )כשלושה-רבעים(
 ביותר הגבוה הממוצע המספר לימודיהם. את הפסיק שביה-הספר דיווחו יחסית מעטים אך בלימודים,

 נוער בני של ביותר הגבוה האחוז וכן העובדים, הערבים הנוער בני בקרב נמצא שבועיות עבודה שעות של
משפחתם. בפרנסת שותפים העובדים הערבים הנוער בני מבין גדול חלק מקצועיים. תפקידים הממלאים

 עם דעות חילוקי להם יש הקבוצות לשאר שבהשוואה דיווחו הערבים הנוער בני מבין יחסית גבוה אחוז
 אחוזים נמצאו הערבים הנוער בני בקרב השני. מהמין חברים עם הקשר על גבוהה בתדירות ההורים
 ערבים נוער שבני מכך נובעת זו שעובדה ייתכן נוער. מועדון או נוער בתנועת החברים יחסית גבוהים

העובד. הנוער לתנועת משתייכים העובדים

 בני עם חברתיים קשרים להם שחסרים תחושה על דיווחו הערבים הנוער בני מקרב יחסית גבוה אחוז
 עם מתקשרת הערבים הנוער בני של בדיווחיהם ביטוי לידי הבאה הבדידות שתחושת ייתכן גילם.

 לקידום היחידות בטיפול הנמצאות האחרות לקבוצות בהשוואה מהם, יחסית גבוהים שאחוזים העובדה
 הערבי במגזר הנוער בני אחוז על מידע כיום אין בהטרדות. בעיקר אלימות, בהתנהגויות מעורבים נוער,
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 היחידות שבטיפול הערבים הנוער מבני יחסית נמוך אחוז זאת, לעומת אלה. בהתנהגויות המעורבים
 היהודים הבנים לקבוצות בהשוואה יותר, נמוכים מעט ואחוזים ובסמים באלכוהול שימוש על מדווחים

 נמוכות זו קבוצה בקרב לימודיים להישגים הציפיות עברייני. באירוע מעורבים היו והעולים, הוותיקים
זו. קבוצה בקרב במקצת נמוכה נמצאה עצמית מסוגלות תפיסת כמו-כן, יותר.

 לימודים להשלים על־מנת ליחידות שפנו נוער בני של ביותר הגבוהים האחוזים נמצאו הערבים בקרב
 הערבים בקרב במיוחד גבוה אחוז אחר־הצהריים. נוספת בפעילות הצורך בגלל פנו מחציתם וכמעט

 לימודי, קידום של בפעילויות ומשתתפים חברתיים וביחסים בלימודים המתמקד טיפול מקבלים
 תחושת להגברת מקור להיות יכולות אלה פעילויות והתנדבות. של״ח של ופעילויות פנאי פעילויות
 בפעילויות גם משתתפים הערבים הנוער מבני רבים גילם. בני עם קשרים וליצירת החברתית השייכות

בסמים. ושימוש אלימה התנהגות של למניעה הקשורות

 יותר גבוה באחוז מאופיינת לשעבר מברית-המועצות העולים קבוצת .לשעבר מברית-המועצות העולים
 של יותר הגבוה שיעורן עם אחד בקנה העולה זה, מאפיין מלבד חד-הוריות. ממשפחות נוער בני של

 פחות המאופיינות ממשפחות העולים הנוער בני באים העולים, אוכלוסיית בכלל חד-הוריות משפחות
 מובטל, הבית משק ראש בהן ממשפחות גדולות, ממשפחות הם יותר קטן אחוז מצוקה: מאפייני על-ידי

 אחוז לגבי דווח לשעבר מברית-המועצות העולים בקרב בנוסף, נמוכה. ההורים השכלת בהן וממשפחות
 אחוז עצמם. הנוער בני של והזנחה והתעללות במשפחה אלימות ההורים, בתפקוד בעיות על יחסית נמוך
 יחסית גבוה, ואחוז לומדים היחידות שבטיפול לשעבר מברית-המועצות העולים מקרב יחסית גבוה

 הנוער בני מקרב יחסית נמוך אחוז הלומדים, מבין ועבודה. לימודים משלבים האחרות, לקבוצות
 לכיתה. חבריהם בין נוח חשים אינם יחסית גבוה אחוז אך חלשים, תלמידים שהם מרגישים העולים
 כך על שדיווחו הנושרים העולים הנוער בני מבין יחסית הגבוה האחוז עם אחד בקנה עולה זה ממצא
 לשעבר מברית-המועצות העולים מבין יחסית גבוה אחוז חברתיות. בעיות בגלל בית-הספר את שעזבו

 או משמעת בעיות בגלל נמוכים ואחוזים בלימודים, קשיים בגלל בית-הספר את עזבו שנשרו,
 בפרנסת שותפים העובדים העולים הנוער בני בקרב גבוה אחוז לימודיהם. את הפסיק שבית-הספר

 העולים הנוער בני משפחה(. לבני דברים קונים או להורים מרוויחים שהם הכסף את )נותנים המשפחה
הקבוצות. משאר הנוער בני מאשר מעבודתם שביעות־רצון פחות הביעו העובדים

 עם לשוחח להם שקל חשים אשר נוער בני של ביותר הנמוך האחוז דווח העולים הנוער בני קבוצת בקרב
 צורת על הוריהם עם דעות חילוקי על דיווחו אשר העולים של במקצת גבוה אחוז נמצא כמו-כן, אביהם.
 בגלל הלימודים ועזיבת הכיתה תלמידי בקרב נוחה לא תחושה לגבי לממצאים בהתאם שלהם. הבילוי
 חברתיים קשרים להם שחסרים העולים הנוער בני מקרב יחסית גבוהים אחוזים דיווחו חברתיות, בעיות

 או נוער בתנועת חברות על דיווח לא לשעבר מברית-המועצות העולים הנוער מבני אחד אף גילם. בני עם
בחוגים. השתתפות על דיווחו מהם גבוה מעט אחוז כי אם נוער, מועדון

 נטייה שישנה למרות וסמים. אלכוהול צריכת על דיווחו העולים הנוער בני בקרב במיוחד גבוהים אחוזים
 בני אחוז ותיקים, לישראלים לשעבר ברית־המועצות עולי בין תרבותיים להבדלים אלה דפוסים לייחס
 שדיווחו לאחוזים בהשוואה גם משמעותי באופן גבוה וסמים אלכוהול צריכת על שדיווחו העולים הנוער
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 הנוער בני מקרב יותר גבוהים אחוזים נמצאו לא בבתי-הספר. העולים התלמידים כלל בקרב כך על
 לימודיים להישגים העולים של ציפיותיהם עבריינים. באירועים או אלימה בהתנהגות המעורבים העולים

 בתרבות המושם מהדגש נובע זה שממצא ייתכן האחרות. לקבוצות בהשוואה יותר גבוהות ותעסוקתיים
 נשאלו הנוער בני שכאשר לציין, מעניין לעתידם, הגבוהות הציפיות למרות ההשכלה. חשיבות על הרוסית

בעתיד. יעשו הם מה יודעים שאינם דיווחו גדול חלק הארוך לטווח תכניות על

 את המשקף ממצא אליהם, פנו שהיחידות שדיווחו ביותר הגבוהים האחוזים נמצאו העולים בקרב
 משתתפים העולים מבין יחסית גבוהים אחוזים זו. אוכלוסייה בקרב משתתפים לגייס היחידות מאמצי

 )כשליש(, לצבא לגיוס הכנה : בהם הישראלית החברה עם שלהם הקשר את לחזק היכולות בפעילויות
 מהעולים גבוהים אחוזים )כרבע(. לקהילה ותרומה התנדבות ופעולות (44%) מנותק לנוער של״ח

 צריכת על שדיווחו מהם הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה העולה דבר מניעה, בפעולות משתתפים
וסמים. אלכוהול

 שונות. עיסוק מקבוצות נוער בני בין ההבדלים את גם בחן המחקר .ומנותקים עובדים לומדים, נוער בני
 ובני עובדים נוער בני לומדים, נוער בני בין מובהקים הבדלים נמצאו לא התחומים שברוב לציין חשוב
 במסגרת או לימודית במסגרת נמצאים הנוער בני כאשר שגם כך על מעידים אלו ממצאים מנותקים. נוער

 לתמיכה וזקוקים המנותקים, הנוער בני בקרב שנמצאו לאלה דומים וקשיים מבעיות סובלים הם עבודה,
 סמים צריכת על דיווחו המנותקים מקרב יותר גבוהים אחוזים זאת, עם יחד התחומים. באותם

 מבעיות הסובלים המנותקים, הנוער שבני ללמוד, ניתן אלה מממצאים עבריינית. בפעילות ומעורבות
 בהתנהגויות מעורבים להיות יותר נוטים מנותקים, שאינם הנוער בני של לאלה הדומים ומקשיים
 נוער בני של גבוה אחוז בנוסף, במסגרת. הנמצאים נוער מבני חוקית, לא ופעילות קיצוניות שליליות

 ההורים עם דעות חילוקי של קיום על דיווחו העובדים, או הלומדים נוער לבני בהשוואה מנותקים,
 הקשר לבוש, צורת חברים, בילויים, כגון חברתית, התנהגות של הנושאים באחד לפחות גבוהה בתדירות

 בהשוואה יותר נמוכות לימודיים להישגים המנותקים הנוער בני של ציפיותיהם השני. מהמין החבר עם
 לא בכלל שהם העובדה לאור למדי גבוהות הן זאת, עם יחד העובדים. או הלומדים הנוער בני של לאלו

לומדים.

פעולה וביווצי לדיון סוגיות 10.2
 שלהם הצרכים עם אחד בקנה עולים הנוער בני משתתפים בהם והפעילות הטיפול מוקדי המקרים ברוב

 ניתן זאת, עם יחד השונות. בקבוצות הנוער בני של הייחודיים המאפיינים את ביטוי לידי ומביאים
 בקרב והן הנוער בני כלל בקרב הן מסופקים, לא צרכים קיימים בהם תחומים מספר על להצביע

 בעתיד, התערבות תכניות תכנון לצורך זאת, לאור להן. ייחודיים מאפיונים כתוצאה השונות הקבוצות
 של מסופקים הלא לצרכים ולהתייחס קבוצה כל של הייחודיים המאפיינים של בהבנה להעמיק מקום יש
הסקר: ממצאי מניתוח העולים נוער, לקידום התחום פיתוח להמשך כיוונים מספר להלן מהן. אחת כל

 לנשירה. בסיכון אחרת או זו במידה נמצאים הלומדים הנוער בני הלומדים. נוער לבני נוספת תמיכה ♦
 מבית-ספר, לנשירה בסיכון הנמצאים נוער בני מאפיינים הספרות פי שעל גורמים כי הראו, הממצאים

 קשיים ללמוד, להמשיך רצון חוסר הנשירה, מועד טרם מבית-הספר ממושכות היעדרויות כגון
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 אחוז מאפיינים ־ טובים תלמידים אינם שהם תחושה משמעת, בעיות בכיתה, החברתית בהשתלבות
 מכך חיזוק מקבלת בסיכון נמצאים לומדים נוער שבני העובדה הלומדים. הנוער בני מבין משמעותי

 לומדים, שאינם לאלו הלומדים הנוער בני בין מובהקים הבדלים נמצאו לא התפקיד תחומי שברוב
 וגם שלומדים נוער ולבני בלבד שלומדים נוער לבני בנפרד מתייחסים כאשר בסמים לשימוש פרט

 יש לומדים שאינם נוער ולבני לומדים נוער שלבני כך על מעיד זה דבר בעבריינות. למעורבות עובדים
 פנאי, בילוי דפוסי המשפחה, ועם החברים עם היחסים כגון רבים, בתחומים דומים התנהגות דפוסי

 נוער בני של יתר ייצוג קיים הלומדים שבין לזכור, גם כדאי וכדומה. שוליות בהתנהגויות מעורבות
 בבתי־ספר נוער בני ושל מפתן, כגון סיכון, במצבי נוער לבני מיוחדות במסגרות משולבים אשר

 בני של ייחודי" "מצב על הוא אף המצביע דבר בארץ, הלומדים הנוער בני לכלל ביחס טכנולוגיים,
 עולה לומדים נוער בבני לטפל נוער לקידום היחידות של שהמגמה נראה זאת, לאור הלומדים. הנוער
 צמוד ליווי על-ידי בהם הטיפול את להעמיק הצדקה ויש הנוער, בני של צורכיהם עם אחד בקנה

 בתחום תמיכה רק לא תספקנה אלו שתכניות חשוב נשירה. למניעת המיועדות התכניות והרחבת
 תמיכה גם אלא שלהם, היסוד מיומנויות ואת הנוער בני של הישגיהם את לשפר כדי הלימודי

 ניכר חלק שראינו, כפי וכדומה. ומשמעת, התנהגות בעיות חברתית, התנהגות כגון נוספים, בתחומים
 והתיאום הקשר חשוב ולפיכך, בבית־הספר טיפוליים גורמים על-ידי מטופלים הלומדים הנוער מבני

בהם. בטיפול הקשור בכל האלה הגורמים עם

 כך על מצביעים הממצאים הבנות. לקבוצת במיוחד לב לשים יש לומדים נוער לבני הסיוע בתחום
 נמצאו הלימודים, בתחום בעזרה מצורך כתוצאה ליחידות פונות ואינן לומדות הבנות שמרבית שבעוד

סמויה". ל״נשירה עדויות על המדווחות בהן יחסית גבוהים אחוזים

 הנוער בני שמחצית מראים, הממצאים לומדים. שאינם נוער לבני הלימודי בתחום נוספת עזרה .
 מהן לבחון מקום שיש נראה היל״ה(. )כגון לימודי לקידום בפעילויות היום משתתפים לומדים שאינם

 השתתפותם את ולעודד אלה, בפעילויות משתתפים אינם לומדים שאינם נוער שבני לכך הסיבות
 לקידום התכניות בהרחבת לצורך חיזוק להם. שתתאים פעילות תכנון או הפעילות הרחבת באמצעות

 ללימודים. לחזור רוצים מבית־הספר שנשרו הנוער בני מבין שליש שמעל מהעובדה גם מתקבל לימודי
 שאינם הנוער מבני יחסית גדול חלק של הרצון את ההצהרתית, ברמה לפחות משקף, זה ממצא

 חשוב כגורם הלימודים הערכה ואת הנוער, לבני נורמטיבי במסלול מחדש להשתלב היום לומדים
 בלימודים, קשיים :אלה נוער בני בקרב לנשירה העיקריות הסיבות בחינת זאת, עם יחד לעתידם.

 בני בידי כיום שאין כך על מצביעה חברתיות, בעיות מבית-הספר, שביעות־רצון חוסר משמעת, בעיות
 החומר להבנת בסיסיות מיומנויות של במונחים רק לא לכך, הדרושים המשאבים את האלה הנוער

 לבדוק מקום יש לפיכך, לבית־הספר. מוצלחת הסתגלות לצורך הדרושים אחרים בתחומים גם אלא
 במסגרת ללימודים המוטיבציה את ולהגביר לבית-הספר לחזור מתכוונים אכן הנוער בני מידה באיזו

אלטרנטיבית. במסגרת לחילופין, או, רגילה בית-ספרית

 מקרב במחצית שהטיפול למרות הבנות. לקבוצת מיוחדת לב תשומת להקדיש יש זה בתחום גם
 בהשוואה לימודי, לקידום בתכניות משתתפות בהן יחסית קטן אחוז בלימודים, מתמקד הבנות

האחרות. לקבוצות
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 אליו נכנסו לומדים ושאינם העבודה בשוק שנמצאים הנוער בני מבין גדול חלק מקצועית. הכשרה .
 להקניית האפשרויות על יותר מעמיקה במחשבה צורך על מצביע זה ממצא לכך. מיוחדת הכשרה ללא

 ארגונים עם פעולה שיתוף תוך נוער, לקידום היחידות במסגרת האלה, הנוער לבני מקצועית הכשרה
אחרים.

 לקידום ביחידות המטופלים הנוער מבני חלק .החיילים אחר ומעקב לצבא לגיוס המוטיבציה עידוד .
 שוליים. בתפקידים משרתים מרביתם כי נמצא מתגייסים הם וכאשר להתגייס, רוצים אינם נוער

 לגיוס המוטיבציה את תעלה אשר לצבא, ההכנה בתחום ההתערבות של העמקה לשקול יש זאת, לאור
 יהודים לבנים בעיקר מכוונות זה בתחום התכניות בצבא. השירות מפני החששות נושא על תעבוד וכן

 עזרה ביקשו כמחצית הבנות: של לצורכיהן הלב תשומת את מפנים הממצאים ועולים(. )ותיקים
 הטיפול המשך את לעודד מקום שיש ייתכן כמו-כן, לאומי. לשירות או לצבא הגיוס בתחום נוספת

 במסגרת הרלוונטיים הגורמים עם התיאום את ולחזק הגיוס לאחר נוער לקידום היחידות במסגרת
הנוער. בני לצורכי מתאימה להשמה להגיע עלימנת הצבאית

 לפעילות מאורגנות במסגרות משתתפים אינם הנוער בני מבין גדול חלק .פנאי לפעילות הזדמנויות .
 הפנאי בפעילויות נוער בני של יותר גדול מספר של ההשתתפות את לעודד מקום יש זאת, לאור פנאי.

 היקף הרחבת לשקול ניתן זה ממאמץ כחלק אחרות. במסגרות או היחידות על-ידי המוצעות
 התנדבותית. ופעילות מנותק לנוער של״ח כגון קהילתית, מעורבות שמעודדות בפעילות ההשתתפות

 מתן על-ידי עצמי ביטחון וכן חברתית שייכות תחושת נוער לבני להעניק עשויות הזה מהסוג פעילויות
לאחרים. לתרומה הזדמנויות

 הלימודיים ההישגים בתחום לעתיד הנוער בני ציפיות לעתיד. תכניות תכנון לצורך מידע מתן .
 גבוהות וציפיות שאיפות על רבים מחקרים של ממצאים תואם זה ממצא למדי. גבוהות והתעסוקה

 במתן חשוב תפקיד למלא יכולות נוער לקידום היחידות זאת, עם יחד נוער. בני בקרב לעתיד יחסית
 השלכות בעלי בהווה שהמעשים ולהבנה לעתיד תכניות לעיצוב בסיס שישמש הידע, והרחבת ייעוץ

בעתיד. משמעותיות

 כיוונים: במספר צרכים על מצביעים הממצאים שוליות. התנהגויות למניעת התכניות הרחבת .
 לאוכלוסייה בהשוואה שונות, שוליות בהתנהגויות המעורבים הגבוהים האחוזים לאור ראשית,
 תכנית סמים(, ללא )חיים חל״ס כגון בתכניות, משתתפים שכיום העובדה ולאור נוער, בני של הכללית

 שכדאי ייתכן ביחידות. המטופלים מחצית לבין רבע בין יחסית: קטנים אחוזים ואנ״א, "חלופות"
 אלימות סמים, בנושא ביחידות היום הקיימות מניעה לתכניות נוער בני של יותר גדול מספר להפנות

באלכוהול. מופרז שימוש למניעת תכניות לפתח מקום יש כמו־כן, וכדומה.

 להדגיש יש ואלכוהול סמים צורכים כבר הנוער בני מבין יחסית גדול שחלק העובדה לאור שנית,
הטיפולי. הצד את גם אלא המניעתי הצד את רק לא אלה בתכניות
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 שביחס כך על מצביעים הממצאים הבנות. לקבוצת מיוחדת לב תשומת להקדיש חשוב זה בנושא
 בהתנהגויות מעורבות להיות יותר נוטות היחידות בטיפול הנמצאות הבנות בגילן, אחרות לבנות

 לאור בנוסף, מניעה. בתכניות משתתפות כרבע רק זאת, עם יחד אלכוהול. ובצריכת אלימות
 אלכוהוליים משקאות שותים העולים הנוער בני בקרב גבוהים שאחוזים כך על שהצביעו הממצאים

 לשים חשוב בגילם, אחרים לעולים בהשוואה והן ותיקה לאוכלוסייה בהשוואה הן מופרזת, במידה
העולים. הנוער לבני שתפנה זה בתחום פעילות על מיוחד דגש

 של ההתערבויות בתכנון אליו לב לשים שיש נוסף תחום המשפחה. עם היחסים בתחום נוספת עזרה .
 מהם כרבע רק במשפחה, בעיות ישנן הנוער בני שלמרבית למרות המשפחה. עם היחסים הוא היחידות
 היחסים בתחום נוספת ביקשו.עזרה הנוער מבני כשליש זה. בתחום המתמקד טיפול מקבלים

 נוספת עזרה ביקשו מהם 44%ש- הערבים הנוער בני לקבוצת במיוחד לב לשים כדאי במשפחה.
זה. בתחום
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Vocational training. A large proportion of the youth who are employed and not enrolled in school, 
entered the work force without any special training. This indicates a need for more in-depth 
thinking about how to provide these youths with vocational training, either through the Sections or 
in cooperation with other organizations.

Increasing motivation to serve in the army, and monitoring soldiers. Some of the youth in the 
care of Youth at Risk Advancement Sections do not want to serve in the army, and when they do, 
they are often found to be serving in insignificant posts. Given this, intervention in preparation for 
army service should be intensified. Moreover, there may be room to encourage Youth at Risk 
Advancement Sections to continue to monitor youths after they have been drafted, and to increase 
coordination with relevant agents in the Israel Defense Forces so as to improve the chances of 
appropriate placement of these youth.

Opportunities for leisure activities. A large portion of the youth do not participate in leisure 
activities in organized frameworks. This indicates a need to encourage the participation of a greater 
number of youth in leisure activities offered by the Sections and other frameworks, as well as a need 
to give greater weight to activities that encourage community involvement (e.g. Shelach 
(Nature-Land-Society) for youth who are not in any framework, volunteer activities).

Expansion of programs for the prevention of risk behavior. The findings draw attention to two 
main needs. First, in light of the high percentages of youth involved in risk behaviors compared to 
the general population, and given that between one-quarter and one-half of the youth in the care of 
Youth at Risk Advancement Sections currently participate in such programs, it may be worthwhile 
to refer a larger number of youth to existing prevention programs on drugs and violence. Second, 
given that a relatively large portion of the youth already use drugs and alcohol, these programs 
should emphasize treatment, as well as prevention.

The findings of this study were presented to senior officials in the Youth and Society 
Administration of the Ministry of Education, Culture and Sport, and were distributed among field 
personnel, and will serve as a basis for future planning.



behavior. School studies were the primary focus of care for Arab youth. Care for girls focused 
primarily on their emotions and family relations, while care for immigrants focused primarily on 
social interactions and patterns of risk behavior.

About one-third of the youth participate in educational activities sponsored by a Youth at Risk 
Advancement Section, the majority through supplemental education programs (HILA). About 
one-third participate in programs to prevent the use of drugs or programs to prevent violence, and 
about one-quarter participate in activities that prepare them to serve in the army. Relatively high 
percentages of the immigrant youth participate in Israel Defense Forces preparation programs 
(about one-third), and in Shelach (Nature-Land-Society) for youth who are not in any framework 
(44%). A high percentage (about two-thirds) of the Arab youth participate in supplemental 
education programs (e.g., HILA). Thirty percent of the veteran Jewish boys, compared to more than 
40% of the Arab and immigrant youth, participate in prevention programs.

In most cases, the focuses of care and the activities in which the youths participate meet their needs, 
and reflect the unique characteristics of each group of youth. Nevertheless, it is possible to cite 
several areas where the needs of the youth in general, and of specific groups of youth, are not being 
met. Following are some directions for continued development of the service, which arise from 
analysis of the survey findings.

Additional support for students in school. To one extent or another, those youth who are in 
school are at risk of dropping out. The findings reveal that factors cited in the literature as 
characteristic of youth at risk of dropping out of school - such as protracted absence from school 
prior to dropping out - also characterize a significant proportion of the youth enrolled in school. 
That these youth are indeed at risk is reinforced by the finding that, in most areas of functioning 
(with the exception of involvement in criminal behavior), no significant differences were found 
between youth who were enrolled in school and those who were not. This testifies to those in 
school and those not in school having similar patterns of behavior in their relations with friends and 
family, leisure activities, and involvement in risk behaviors. It is also worth bearing in mind that 
among those in school, a disproportionate number, relative to the total population of youth in Israel, 
are in special frameworks for youth at risk, such as Miftanim and technical schools. This is further 
evidence that youth enrolled in school who are in the care of Youth at Risk Advancement Sections 
are in a unique situation, and warrant more intense care through closer monitoring, expansion of 
programs geared to prevent dropping out, and increased coordination with agents of care at schools.

Additional educational help for youth not in school. The findings indicate that, at present, half 
of the youth who are not in school participate in supplemental education programs (such as HILA). 
There appears to be justification for examining why youth who are not in school do not participate 
in these activities, so as to divine how best to encourage them to participate: by expanding these 
activities, or adapting them to the needs of these youth.



students studied by Harel et al. (1997). Jewish boys are more apt to participate in fights and to carry 
a weapon for self defense than are others in the care of Youth at Risk Advancement Sections.

The counselors’ reports indicate that about one-quarter of the youth were involved in criminal 
activities or events. Non-immigrant Jewish boys were involved in criminal behavior to a much 
greater than were those in the other groups. Upwards of one-fifth of all of the youths had a record 
with the police, compared to 2.4% of the total population of youth in Israel who come to the 
attention of the police each year.

It is interesting to note that no statistically significant differences were found in the degree of 
alcohol and drug consumption, or the extent of participation in violent behavior, of youth not in any 
framework, and youth who were either employed or enrolled in school. In contrast, it was found 
that higher percentages of youth who were not in any framework participated in criminal activities 
and/or had come to the attention of the police than youth who were either employed or enrolled in 
school.

The youth reported a wide variety of reasons for turning to a Youth at Risk Advancement Section. 
One-tenth did so because of problems at home, and about 15% did so because they felt the need for 
additional activity during their leisure time. A relatively high percentage of the Arab youth 
approached a Youth at Risk Advancement Section in order to complete their studies. More than 
one-quarter of the non-immigrant boys and the immigrants approached a Section because of 
problems with their studies or at school. About one-fifth of the girls turned to a Section because 
they needed help in general, or because they had problems at home. The highest percentage of 
youth who reported that a Youth at Risk Advancement Section had approached them was among the 
immigrants.

Close to half of the youth had contact with a Youth at Risk Advancement counselor at least once a 
week or more: 37% of the youth received intense care from a Section, and about 7% received very 
intense care (more than once a week); about one-fifth of the youth were being monitored, and the 
remainder met with a counselor at a rate of twice a month. The majority were satisfied with the care 
they received from their Youth at Risk Advancement Section, and felt the Section was helping 
them.

The youth also had contact (or had had contact during, the past two years) with some other agent of 
care, particularly one at school, or a regular school attendance service, welfare service, or juvenile 
parole board.

The care of significant percentages (more than half) of the youth focused on their studies. The care 
of one-third of the youth focused on their emotional state, while for about one-fourth of them it 
focused on employment, family relations, or social interaction. About one-fifth of the youth 
received care with regard to upcoming military service, or changing behavior patterns. For 14% of 
the youth, care focused on activities meant to prevent or reduce alcohol and drug use, and violent



Half of the youth are not enrolled in school. Twenty-eight percent of the youth are employed (and 
are not enrolled in school) and 22% of them are not in any framework. The highest percentage 
(25%) of youth not in any framework was found among non-immigrant Jewish boys.

Among those youth in school, a disproportionate number are in special frameworks for youth at 
risk, such as Miftanim (11%, compared to 0.5% among the total population of youth), and technical 
schools (19%, compared to 4% of all youth). About 20% of the youth enrolled in school reported 
protracted absence, which would indicate hidden dropping out. This phenomenon is particularly 
noticeable among the girls. The primary reasons for dropping out are academic difficulties, 
dissatisfaction with school, and discipline problems. “Difficulty in school” is the most prevalent 
reason for dropping out among Arab youth.

Most of the youth who dropped out of school did so when they were in grades nine or ten (35% and 
31%, respectively). Relative to the other groups, a high percentage of immigrants from the former 
Soviet Union left school when they were in the eighth grade or lower. Also relative to the other 
groups, a high percentage (25%) of the girls dropped out of school when they were in an upper 
grade (11th, 12th).

Only a minority of the youth in the care of the Youth at Risk Advancement Section participate in 
afternoon leisure activities in organized frameworks. About 10% of them belong to a youth 
movement or club, compared to 25% of all of the youth in Israel. The percentage of participants in 
a youth movement or club is particularly low among youth enrolled in school and among immigrant 
youth, but high among Arab youth.

As part of this survey, information was also gathered on a variety of risk behaviors, such as alcohol 
consumption, drug use, and involvement in crime. The percentage of youth who reported alcohol 
consumption was similar to that found among the total population of Jewish secondary school 
students (Harel et al., 1997). However, the percentage of youth who reported having gotten drunk 
at some time was higher among youth in the care of Youth at Risk Advancement Sections than 
among the total population of Jewish secondary school students. The same trend was found as to 
the use of drugs: 13% of the respondents to this survey reported having taken some kind of drug 
during the past month, while 10.5% of the respondents to the survey conducted by Harel et al. 
(1997) reported having taken some kind of drug during the year preceding that survey. Particularly 
high percentages of immigrant youth reported alcohol and drug use compared to the other groups in 
this survey, and compared to all of the Jewish secondary school students in Israel (see Harel et al., 
1997).

The phenomenon of violence appears to be more significant among youth in the care of Youth at 
Risk Advancement Sections than it appears to be among the youth surveyed by Harel et al. (1997). 
The most notable differences were found in relation to the involvement in violent behavior of 
Jewish girls in the care of Youth at Risk Advancement Sections, and Jewish girl secondary school



Abstract

The Youth at Risk Advancement Section, which operates within the Youth and Society 
Administration of the Ministry of Education, Culture and Sport, cares for youth who are not in any 
framework, as well as. for youth who are employed or enrolled in school but who have difficulty 
adjusting to a framework and hence are at risk of dropping out.

Youth at risk advancement is effected through the Youth at Risk Advancement Sections operating 
in 90 local authorities that care for approximately 14,000 young people. Youth at. Risk 
Advancement Sections provide every adolescent in their care with a basket of 
therapeutic-educational services that includes a personal therapeutic-educational counselor, and 
supplemental education, social-values education, and vocational training.

This report presents the findings of a survey conducted among youth who were in the care of the 
Youth at Risk Advancement Section in 1997. The findings address the characteristics and needs of 
the youth, as well as the responses provided by the Youth at Risk Advancement Section. The data 
were culled from two sources: questionnaires to Youth at Risk Advancement counselors, and 
questionnaires to a stratified sample of 659 youth, which were collected with the help of Youth at 
Risk Advancement coordinators and counselors. During data analysis, emphasis was placed on 
examining the unique characteristics of different groups of youth (e.g., non-immigrant Jewish 
Israelis, boys and girls; immigrants; and Arabs). In addition, a distinction was made between youth 
who were enrolled in school, youth who were employed, and youth who were not in any 
framework.

More than half of those in the care of Youth at Risk Advancement Section are non-immigrant 
Jewish boys, close to one-fifth are non-immigrant Jewish girls, about 5% are Arab youth, and about 
22% are immigrant youth from the former Soviet Union. The immigrant youth represent 23% of all 
of the Jewish youth cared for by the Sections.

Youth in the care of Youth at Risk Advancement Sections come from families characterized by 
economic and social distress. Twenty-five percent of the youth live in single-parent families 
(compared to 7% of all of the children in Israel), and more than half of them live in large families 
(compared to 17% of all families in Israel). Relatively higher percentages of Jewish boys and Arab 
youth live in large families. About 40% of the youth’s parents have elementary education or less. 
Relative to the other groups of youth, a high percentage of the girls suffer from family problems, 
specifically physical and sexual abuse.

This survey includes information on all of the youth in the care of Youth at Risk Advancement Sections, 
exclusive of youth from Ethiopia
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What Is The JDC-Brookdale Institute?
A national center for research on aging , human development, and social welfare in Israel, established in 
1974.

An independent not-for-profit organization, operating in partnership with the American Jewish Joint 
Distribution Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high-priority social issues relevant to the national 
agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers and service providers in the planning and 
implementation of effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research and special forums in the international arena.

The Institute’s research involves an interdisciplinary approach. The Institute has five major divisions:

♦Aging ♦Health Policy ♦Immigrant Absorption ♦Disability ♦Center for Children and Youth

The Youth and Society Administration of the Ministry of 
Education, Culture and Sport
The Youth and Society Administration is responsible for guiding and running the systems of informal and 
social-values education in Israel. In this capacity, it prepares young people for social and cultural life and 
trains them to be responsible citizens who are active in their respective communities and country.

Areas of Activity
Youth at Risk Advancement: Responsible for young people aged 14-18 who are defined as being at risk. 
Social-values Education: Cultivation of school life through dialog and cooperation among students, 
teachers, and parents. Covers societal and community issues during social-values education classes and 
study days by teaching appropriate social skills and training for a democratic lifestyle.
Shelach (Nature-Land-Society) and Israel Studies: Activities on field trips and in the classroom that 
emphasize knowledge about and ties to the Land of Israel.
Youth and Community: Education of young people, primarily in community frameworks during leisure 
time, who choose to volunteer or participate in young leadership programs (e.g., scout counselors, the Youth 
Prize, youth councils, personal commitment, youth movements). Hie Section reports to community 
secondary schools.
The Heritage of Jews from Arab Lands and Spain: Engages young people in formal and informal 
educational activities in cooperation with museums, colleges, and research institutes.
Contents, Programs, Training: This inter-disciplinary Section produces programs that train all those 
involved in education who have ties to the Youth and Society Administration.
Target Populations: Students in secondary schools and informal educational frameworks.
Secondary school teachers and principals, social and community education coordinators, student council 
coordinators, and parents.
Directors and coordinators in youth departments run by the local authorities, counselors, and soldiers 
serving as counselors.
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