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תקציר

בארץ. מפתן מסגרות את הבוחן הערכה ממחקר ראשוניים ממצאים מוצגים זה בדוח

הכשרה עם עיוניים לימודים המשלבות חינוכיותטיפוליות יומיות מסגרות הן המפתן מסגרות
החינוך למערכת להסתגל יכולים שאינם 17 עד 12 גילאי נוער לבני מיועדים המפתנים מקצועית.
היא המפתנים מטרת כלשהי. חינוכית מסגרת ללא להישאר גבוה בסיכון והנמצאים הרגילה,
מבחינת האפשר ככל תקין לתפקוד להביאם החינוך; ממערכת החניכים היפלטות את למנוע
את ולמנוע חברתיים; וכישורים מקצועיים כישורים עבודה, הרגלי לימודיות, מיומנויות רכישת
מפתנים 34 בארץ קיימים כיום ולשוטטות. ואלכוהול לסמים להתמכרות לעבריינות, הידרדרותם
מופעלים המפתנים הערבי. במגזר ו4 היהודי, במגזר 30 מהם נוער, בוי מ2,000 ביותר המטפלים
החינוך משרד של מיוחד לחינוך והגף והרווחה, העבודה במשרד נוער לשיקום השירות עלידי
ההכנה ובתחום המינהלית באחריות נושא והרווחה העבודה משרד המקומיות. הרשויות בשיתוף

העיוניים. הלימודים לתחום באחריות נושא החינוך ומשרד עבודה לחיי

ועל החניכים, צורכי על עונים אכן במפתנים הניתנים המענים שבה המידה על לעמוד נועד המחקר
מוצגים המחקר, במסגרת המופק הראשון שהוא זה, בדוח המסגרת. מטרות מושגות שבה המידה
הלומדים חניכים 390 לגבי נאסף המידע במפתנים. החניכים למאפייני המתייחסים ממצאים

מפתנים. בשישה

(229S)ובמשפחות חדהוריות במשפחות גדלים החניכים מבין גבוה שיעור כי עולה, הממצאים מן
הסובל לפחות אחד הורה לכ6?30 .(3070) דיור בעיות או (6570) כלכלית ממצוקה הסובלות
מחלות פיגור, (נכות, כהורה תפקודו על להשפיע העלולות החברתי בתפקוד מבעיות או ממוגבלות
ההורים מצד פיזית אלימות על דווח ילדים של ניכרים שיעורים לגבי עבריינות). או התמכרויות נפש,
2896) מילולית אלימות על או מהבנות) 16^ מינית להתעללות חשד על מהחניכים), \970)

מהחניכים).

קבוצה .(30960) נמוכה או (כ"407) בינונית כלל בדרך היא החניכים של האינטליגנציה רמת
למדו החניכים מרבית .(2496) קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי הם החניכים מבין משמעותית
ממסגרת ישירות למפתן עברו החניכים ומחצית (7096) המיוחד החינוך של שונות במסגרות בעבר
לפחות חודש למשך כלשהי לימודית ממסגרת מנותקים היו (3496) רבים חניכים מיוחד. חינוך של

למפתן. כניסתם שלפני בשנים

בלימודים תפקודם כי אם רצון, משביעת היא ובסדנאות בכיתות החניכים רוב של התנהגותם
מפערים סובלים החניכים ממחצית יותר ויזמה. מוטיבציה היעדר כגון בבעיות מתאפיין העיוניים

הרגילה. החינוך במערכת התלמידים לרמת בהשוואה ויותר, שנים כ6 של לימודיים



התנהגות של נוספים ביטויים עברייני. באירוע מעורבים היו החניכים מבין 1296 כי נמצא עוד
ב"תחום ציונים קיבלו מהחניכים 40?" מעל החניכים. מקרב מבוטל לא מיעוט לגבי דווחו עבריינית
רגשיות בעיות על המעיד המדריכים, עלידי שמולא (CBCL) אכנבך ע"ש מדד פי על הקליני"

וחברתיות.

לימודים ותכנית טיפולית גישה עם למסגרת זקוקים המפתנים שחניכי כך על מצביעים הממצאים
הלימודים, בתחום בעיות במשפחה, בעיות מהם לרבים וליכולתם. להישגיהם במיוחד המותאמת
ספק, אין מאוד. הטרוגנית באוכלוסייה שמדובר נראה זאת, עם יחד והתנהגותיות. רגשיות ובעיות
כה צרכים בעלי נוער לבני הולמים מענים למתן בהיערכות מורכב אתגר בפני עומדים המפתנים כי

ומגוונים. רבים
ו

כבסיס שונים בתחומים האוכלוסייה צורכי על לעמוד מאפשרים בדוח המובאים הממצאים
וקידומו. השירות פיתוח ולהמשך דרושים שינויים לתכנון כיום, הניתנים המענים לבחינת



תודות

הצוות לאנשי ובראשונה ובראש המחקר, בביצוע לנו שסייעו האנשים, אותם לכל להודות ברצוננו
היה לא הם אלמלא זה. למחקר החיוני המידע את לספק וממרצם מזמנם שתרמו במפתנים

מתאפשר. המחקר

מנהל דגן לשמואל השלבים: בכל ובליוויו המחקר, בהכנת סיועם על ההיגוי ועדת לחברי תודות
לשלמה נוער, לשיקום השירות טיפול, לשירותי ארצית מפקחת סלור לאורה נוער, לשיקום השירות
העבודה במשרד  תקון לשירותי האגף מנהל חובב ולמאיר מחקר מחלקת מנהל איגלשטיין
אילוןסיטון לתמי והספורט; התרבות החינוך, במשרד מיוחד לחינוך מהגף ניסים לשושנה והרווחה;
המרכז המחקר, מנהלת דולב, לטלל בג'וינטישראל; והערכה לתכנון מהיחידה גולדברג ולאלן

ברוקדייל. בג'וינטמכון ולנוער לילדים

ההתנהגות ומדעי הנפש בריאות לחקר פאלק מג'וינטמכון ברש ולמירי אורבך לג'ודי גם תודות
אחרים צוות לחברי מיוחדת תודה ולסיום, הילד. התנהגות בשאלון השימוש בנושא וייעוצן סיוען על
עבודת ריכוז על יובל, ללילך הדוח; ובהכנת המחקר בתהליך והליווי היעוץ על ברוקדייל במכון
בשלבים מעורבים שהיו במכון עמיתינו שאר ולכל הנתונים באיסוף סיועה על פוזנר לרחל השדה,

ההדפסה. על שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה המחקר. של השונים
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מבוא .1

הכשרה עם עיוניים לימודים המשלבות חינוכיותטיפוליות יומיות מסגרות הן המפתן מסגרות
הרגילה, החינוך למערכת להסתגל יכולים שאינם 17 עד 12 בגילאי נוער לבני מיועדות הן מקצועית.
את למנוע היא המפתנים מטרת כלשהי. חינוכית מסגרת ללא להישאר גבוה בסיכון והנמצאים
מיומנויות רכישת מבחינת האפשר ככל תקין לתפקוד להביאם החינוך; ממערכת החניכים היפלטות
לעבריינות, הידרדרותם את ולמנוע חברתיים; וכישורים מקצועיים כישורים עבודה, הרגלי לימודיות,
הכוללת תכנית במפתנים מופעלת אלו מטרות להשיג כדי ולשוטטות. ואלכוהול לסמים להתמכרות
ופעילויות מקצועיים, מדריכים בהדרכת מלאכה בבתי התנסות מוריםמחנכים, עם עיוניים לימודים
במגזר 30 מהם נוער, בני מ2,000 ביותר המטפלים מפתנים 34 בארץ קיימים כיום אחרות. מגוונות
והרווחה, העבודה משרד נוער, לשיקום השירות עלידי מופעלים המפתנים הערבי. במגזר ו4 היהודי,
של מיוחד לחינוך הגף עם ובשיתוף והרווחה, העבודה משרד בפיקוח המקומיות הרשויות עלידי או

החינוך. משרד

מתמודדים החינוך, מערכת בשולי הנמצאים נוער לבני בסיוע העוסקים רבים מקצוע לאנשי בדומה
הנערים של הצרכים למגוון הולמים מענים במתן הכרוכים הקשיים עם במפתנים המקצוע אנשי גם
השירות את להיטיב עלמנת הננקטים המאמצים ממכלול כחלק נערך זה מחקר האלה. והנערות
עונים אכן במפתנים הניתנים המענים שבה המידה על לעמוד נועד המחקר המפתן. במסגרת הניתן
יותר, מפורט באופן לחניכים. ביחס המסגרת מטרות מושגות שבה המידה ואת החניכים, צורכי על

הבאות: בשאלות המחקר עוסק
שונים; בתחומים צורכיהם וזיהוי המפתנים חניכי אוכלוסיית אפיון (1)

המפתן; במסגרת החניכים לצורכי הניתנים המענים מגוון תיאור (2)

המפתנים; של הפעולה דפוסי בחינת (3)

לחניכים. ביחס המפתנים מטרות מושגות שבה המידה בחינת (4)

היהודי במגזר המפתנים חניכי של מדגם של מצבם אודות נתונים איסוף על מתבסס המחקר מערך
שאלונים באמצעות ומצבם, החניכים מאפייני על מידע נאסף שנתיים. במשך זמן נקודות בשלוש
אחרות במסגרות הלומדים תלמידים של השוואה קבוצת ועל החניכים אודות לצוות שהופנו
שאלון הועבר השונים, המפתנים של הפעולה דפוסי על ללמוד כדי דומה. אוכלוסייה המשרתות
אנשי עם שבמדגם, במפתנים הצוות אנשי עם ראיונות התבצעו בארץ, המפתנים בכל הצוות לאנשי
על גם מידע ייאסף בהמשך, אלה. מפתנים עם העובדים מפקחים ועם אחרים, משירותים מקצוע

המפתנים. בוגרי

במחצית ולמצבם במפתנים החניכים למאפייני המתייחסים ראשוניים ממצאים מוצגים זה בדוח
הניתוח יועמק המחקר של הבאים בשלבים .(1994/95  (תשנ"ה הלימודים שנת של הראשונה
הפעילויות הלימודים, לתכנית התייחסות באמצעות בשירות הקיימים המענים וייבדקו הסטטיסטי
זמן. לאורך הטיפול ואפקטיביות החניכים התקדמות תיבדק וכן לחניך, הניתנות וההתערבויות
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כבסיס שונים בתחומים האוכלוסייה צורכי על לעמוד מאפשרים בדוח המובאים הממצאים
וקידומו. השירות פיתוח ולהמשך דרושים שינויים לתכנון כיום, הניתנים המענים לבחינת

הפרקים יעסקו למפתן, החניכים להפניית הנסיבות ובחינת המידע איסוף תהליך הצגת לאחר
היסטוריה לימודיים, כישורים כולל  הלימודי מצבם החניכים, של המשפחתי הרקע בתיאור הבאים
בתיאור וכן יסוד, במיומנויות והישגים מקצועית להכשרה ובסדנה בלימודים התנהגות לימודית,
בפרק בקרבם. שולית התנהגות של תופעות של והיקפן החניכים של הרגשיהתנהגותי מצבם

הממצאים. עיקרי של סיכום מובא האחרון

המידע ואיסוף המחקר שיסת .2

במפתן. הבנות ושיעור המפתן גודל מחוז, קריטריונים: שלושה פי על נבחרו שבמדגם המפתנים ששת
ב', מפתנים  הצפון מחוז מחוז: (1) כדלקמן: היא הקריטריונים שלושת פי על המפתנים חלוקת
ויותר חניכים 61 גדול גודל: (2) ד'; א', מפתנים  הדרום מחוז ו'; ה', מפתנים  המרכז מחוז ג";
(2070 (עד נמוך בנות. שיעור (3) ו'; א', במפתנים חניכים 60 עד  קטן ה'; ד', ג', ב', במפתנים
חניכים 390 לגבי נאסף המידע ה'. ג', א', במפתנים ויותר) 2070)  גבוה ו'; ד, ב', במפתנים

האלה. המפתנים בששת הלומדים

שמולא רקע שאלון הבאים: השאלונים באמצעות התבצע זה בדוח המוצג מהמפתנים המידע איסוף
נמסרו השאלונים למדריך. ושאלון למורה שאלון המנהל; או היועץ הסוציאלית, העובדת עלידי
חודש במהלך הסתיים השאלונים מרבית ומילוי ,1995 וינואר 1994 דצמבר החודשים במהלך לצוות

פברואר.

שאלונים 1,137 בסה"כ  למדריך שאלונים ו381 למורה, שאלונים 381 רקע, שאלוני 375 נתקבלו
.(1 לוח (ראה למילוי לעובדים שנמסרו השאלונים 97מסך ?£ שהם

מקומם לפי או בשמותיהם ולא וכר, ב' א', בסימון המפתנים יופיעו סודיות על לשמור מנת על 1

הגיאוגרפי.
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מפתנים לפי ההיענות, ואחוז שהתקבלו השאלונים מספר החניכים, מספר :1 לוח
וי הי ד' ג' ב^ א' סה"כ
44 109 79 61 64 33 390 במפתן חניכים סה"כ

שאלונים סה"כ
132 302 236 178 192 97 1,137 במספרים
100 92 100 97 100 99 97 באחוזים

רקע: שאלוני
44 95 79 61 64 32 375 במספרים
100 87 100 100 100 97 96 באחוזים

מורת: שאלוני
44 104 78 58 64 33 381 במספרים
100 95 100 95 100 100 98 באחוזים

מדריך: שאלוני
44 103 79 59 64 32 381 במספרים
100 34 100 97 100 100 98 באחוזים

המפתנים חניכי של דמוגרפיים מאפיינים .3

שיעור .(68^ בנים הם המפתנים חניכי מרבית המפתנים. חניכי של מרכזיים מאפיינים מציג 2 לוח
המפתנים לבחירת מקניהמידה אחד כי צפויה, זו שונות ואולם השונים, במפתנים שונה הבנים

בהם.2 הלומדות הבנות שיעור הוא במדגם

אחוזים וחמישה ארבעים .19 בני ביותר והמבוגרים ,11 בני הם ביותר הצעירים המפתנים חניכי
הוא המסגרת מיעדי אחד .970 הוא פחות או 13 שגילם החניכים שיעור .1615 בני הם מהחניכים
כניסת גיל של בחינה אחרות. מסגרות בשבילם שאין תיכון, גיל לפני צעירים, נוער לבני מענה לתת
יותר גבוה זה שיעור .1310 בגיל למפתן נכנסו החניכים מכלל 90ד2 שאכן מלמדת למפתן החניכים
מגיעים 97 ועוד ,1614 בגיל למפתן נכנסים (6496) המפתנים חניכי מרבית .51 ל* ומגיע ד' במפתן
קרוב של במפתן הראשונה שנתם זוהי כי נמצא החניכים של הוותק בבדיקת יותר. או 17 בגיל

שנים ארבע במפתן נמצאים *ד5\ ורק שלוש או שנתיים במפתן שוהים כמחציתם מהחניכים, ל4070

ויותר.

בו הבנות ששיעור ה' מפתן (והכנסת הנ"ל קנההמידה פי על במדגם המפתנים שבחירת לציין יש 2
לשיעורן בהשוואה הנבדקים אוכלוסיית בקרב בנות של יתר לייצוג הביאה למדגם) מאוד גבוה

נוער. לשיקום השירות של נתונים לפי 2270 על העומד בארץ, הכללית החניכים באוכלוסיית
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(באחוזים) מפתן לפי החניכים, של דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח ' i

ו' ה' ד' ג' ב' א' סה"כ דמוגרפיים מאפיינים

44 95 79 61 64 32 375 (במספרים) חניכים סהכ
מין

80 45 82 56 81 78 68 בנים
נוכחי* גיל

542 6 2 1211
8 3 11 3 8 9 7 13
14 7 20 12 10 16 13 14
31 20 21 21 25 6 21 15
14 30 15 25 27 29 23 16
11 18 20 18 18 22 18 17
17 22 9 21 10 12 16 ומעלה 18

■■■■■■■ למפתן כניסה בעת גיל
8 2 23 8 16 20 12 1210
14 6 28 12 15 24 15 13
48 33 21 21 23 10 26  14
11 38 16 20 31 20 25 15

1 8 19 5 18 11 13 13 16
11 2 7 21 4 13 9 . ומעלה 17

במפתן ותק
46 36 30 38 49 33 38 ראשונה שנה
47 47 47 54 40 57 47 שנייהשלישית שנה
7 16 22 8 8 3 13 רביעיתחמישית שנה
113 7 2 ומעלה שנים 5

חדשים עול'ם
11 1_1 16 46 12 19 18 פחות או שנים 5 בארץ נמצאים

ב1/1/95. החניך גיל *

r הוא במדגם המפתנים חניכי כלל מקרב פחות, או שנים 5 בארץ השוהים החדשים, העולים שיעור
ומגיע במיוחד גבוה העולים אחוז (ג') אחד במפתן לשעבר. מבריתהמועצות עלו כולם כמעט >£ל18,

עם יחד (כ>£229). במיוחד גבוה העולים הילדים אחוז שבה מקומית ברשות נמצא זה מפתן ל>$40.

אם מקומית. רשות באותה משיעורם יותר הרבה גבוה זה למפתן המגיעים העולים שיעור זאת,
שנמצא לזה זהה שיעור נמצא האחרים, במפתנים הלומדים העולים שיעור את רק בוחנים
צרכים יש שלעולים ייתכן \(1995 אריה ובן (ציונית (כ^12) יישובים באותם הכללית באוכלוסייה

בחשבון. לקחת המסגרות שעל מיוחדים

.170 לגילאי מתייחסים האוכלוסייה בכלל העולים אחוז על הנתונים 3
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למפתן ההפנ"ה .4

של הפנייתם בייזום מעורבים היו החינוך במערכת שונים גורמים המפתנים, צוות אנשי דיווח לפי
מהחניכים; 52?£ הפניית יזמו הקודמים מבתיהספר צוותים למפתנים. (£869.) החניכים מרבית
הפניית יזמו (שפ"י) הפסיכולוגיחינוכי השירות ויחידות מההפניות; 4070 יזמו סדיר ביקור שירותי
שירות עובדי חברתיים, לשירותים מחלקות עובדי (ובכללם השונים הרווחה שירותי מהמקרים. 4196

לקידום והיחידה המבחן ששירות לציין מעניין מההפניות. יזמו$27 במצוקה) לנערה היחידה מבחן,
היתה למפתן מחניכים כ^28 של פנייתם בלבד. בודדים במקרים למפתן ההפניה את יזמו נוער
מרבית של שהפנייתם לציין יש אחר). גורם עם יחד כלל (בדרך הוריהם ביוזמת או ביוזמתם

אחד. מגורם יותר ביוזמת נעשתה החניכים

הנוער בני של הצרכים על הן מצביעות למפתן הנוער בני הופנו שבגללן הסיבות הצוות, דיווח לפי
דיווחו £?79מהחניכים לגבי .(3 לוח (ראה השירותים במערכת המפתנים שממלאים התפקיד על והן
במסגרת או אישי וביחס טיפולית, במסגרת החניך של מהצורך נבעה למפתן שההפניה הצוות אנשי

(באחוזים) המנהלים או היועצים העוס"ים, של דיווח לפי למפתן ההפניה תהליך :3 לוח
אחוזים* ההפניה תהליך

עיקריים: מפנים גורמים
52 הקודם ביתהספר צוות
40 סדיר ביקור קצין
41 חינוכי פסיכולוגי שירות
23 סעד) פקיד/ת סוציאלי/ת, (עובד/ת רווחה שירותי
2 מבחן שירות
2 במצוקה לנערה היחידה
5 נוער לקידום היחידה

28 הנער או ההורים של עצמית פנייה
למפתן: להפניה עיקריות סיבות

79 קטנה מסגרת או אישי טיפולית/יחס במסגרת צורך
55 ועבודה לימודים לשלב רצון
53 שלם ליום עיוניים בלימודים להתמיד קושי
31 במפתן שקיים מקצוע ללמוד רצון
36 מיוחד בחינוך לימודים המשך
26 אלטרנטיבית מסגרת אין

.100^1 מסתכמים אינם האחוזים ולכן או אחת סיבה או אחד מגורם יותר לציין היה ניתן *

לשלב הרצון המפתנים: שמציעים הלימודים בתכנית קשורות אחרות מרכזיות סיבות קטנה.
למשך עיוניים בלימודים להתמיד קושי מהחניכים, 5570 לגבי הפניה כסיבת צוין ועבודה לימודים
מהחניכים. 3170 לגבי צוין במפתן שקיים מקצוע ללמוד והרצון מהחניכים, £539. לגבי צוין שלם יום
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נמצאה המיוחד. בחינוך ללימודים המשך היתה למפתן שההפניה צוין החניכים מכלל 3670 לגבי
המיוחד. בחינוך ללימודיהם כהמשך למפתן שהופנו הילדים בשיעור המפתנים בין רבה שונות
ההפניה סיבת כי דווח מהחניכים $26 לגבי ב'. במפתן $70 לבין א' במפתן 970 בין נעים השיעורים
בקליטת מתבטא למפתן ההפניות של נוסף מאפיין לחניך. אחרת הולמת מסגרת היעדר היא
בחודשים במפתן נקלטו מהחניכים £359 כי מראים הממצאים הלימודים. שנת כל הנמשכת חניכים

אוקטובריוני.

קבלת על המופקד פורום  השמה" "ועדת באמצעות בוצעה ההפניה במדגם מהחניכים £649< לגבי
הגיעו מהילדים חלק שכאמור, מכיוון המיוחד. החינוך למסגרות תלמידים להפניית בנוגע החלטות
הוחלט המיוחד, החינוך ממסגרות ישירות הגיעו וחלקם הרגילה המערכת של מבתיספר למפתן
כי מלמדים הממצאים .(4 לוח (ראה קבוצה לכל בנפרד ההשמה בוועדת הדיונים קיום את לבחון
שהגיעו מהחניכים £779, ואילו השמה; ועדת באמצעות הופנו הרגיל מהחינוך שהגיעו מהחניכים £549

השמה. ועדת באמצעות הופנו המיוחד, מהחינוך

(באחוזים) המיוחד החינוך של השמה ועדת באמצעות למפתן חניכים הפניית :4 לוח

שהגיעו החניכים אחוז
השמה ועדת באמצעות

64 0ה"כ
54 הרגיל מהחינוך שהגיעו חניכים
77 המיוחד מהחינוך שהגיעו חניכים

החניכים משפחות של מרכזיים מאפיינים .5

התייחסות מצריכה החניכים, לצורכי כוללני מענה לתת המיועד קהילתי, כשירות המפתן תפיסת
ובבני בילדים העוסקים רבים מחקרים המיוחדות. ולבעיותיהן החניכים של משפחותיהם למאפייני
Hagar &J ילדים אצל סיכון מצבי לבין משפחות של שונים מאפיינים בין קושרים בסיכון נוער
ההורים, תעסוקת דיור, תנאי כלכלי, מצב כגון סוציוכלכליים במאפיינים מדובר .(1989 Youngman
אצל חברתית סטייה של תופעות או נפשית, הפרעה פיזית, מוגבלות כגון בבעיות וכן המשפחה, גודל

ההורים.

בהרבה גבוה זה שיעור .(5 לוח (ראה חדהוריות במשפחות חיים ה'לדים מן אחוזים ושניים עשרים
(המועצה בלבד בכ670 המסתכם באוכלוסייה, חדהוריות במשפחות החיים הילדים משיעור
או ילדים 4 בהן במשפחות חיים הילדים מן אחוזים ותשעה חמישים .(1994 הילד לשלום הלאומית
בלבד מהמשפחות ב1796 יותר או ילדים 4 ישנם באוכלוסייה ואילו הכללית באוכלוסייה יותר,

.(1994 הילד לשלום הלאומית (המועצה
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(באחוזים) החניכים משפחות של מרכזיים מאפיינים :5 לוח
אחוזים מרכזיים מאפיינים

22 חדהורית משפחה
59 יותר או ילדים ארבעה
16 מגימלה מתקיים או מובטל משקהבית ראש
59 הרווחה לשירותי מוכרת המשפחה

הכלכלי: המצב לגבי הצוות הערכת
66 בסיסיים קיום צרכי לספק קושי או נמוכה חיים רמת
30 הדיור בתחום בעיות

משקהבית ראש כלכלית. מצוקה על להעיד העשויים מאפיינים החניכים ממשפחות לרבות
גבוה זה אחוז א' במפתן מגימלה. מתקיים או מובטל החניכים מבין 169S של במשפחותיהם
על נמוכה שלהן החיים שרמת ממשפחות באים הילדים מבין שנישלישים ל£ל31. ומגיע במיוחד
מתקשות שמשפחותיהם הצוות, אנשי העריכו במפתנים החניכים מכלל £ל18 לגבי הצוות. הערכת פי
הדיור, בתחום כלשהן מבעיות סובלות מהמשפחות אחוזים שלושים בסיסיים. קיום צורכי לספק
לציין, חשוב דיור. וצפיפות קבוע לא דיור בסיסי, בריהוט מחסור של בעיות בולטות במיוחד כאשר
מצוקה על עלפירוב, המעיד, דבר ,(59^ הרווחה לשירותי מוכרות המשפחות ממחצית יותר כי
%54 כי הממצאים מראים כמוכן המשפחה. בתפקוד קשות בעיות על או קשה כלכלית

לעיל. המופיעות הבעיות מן יותר או משתיים סובלות מהמשפחות

על להשפיע העלולה מבעיה סובל מהוריהם אחד שלפחות הצוות אנשי דיווחו מהחניכים 32?£ לגבי
סובל מהוריהם אחד שלפחות החניכים שיעור .(6 לוח (ראה כהורה תפקודו על או החברתי תפקודו
אחד הורה יש מהחניכים ל£169 השונים. במפתנים 4270 24לבין ?£ בין נע האלה הבעיות מאחת
או נפש ממחלת הסובל הורה יש מהחניכים 8 ל£9 כרונית. מחלה או גופנית מנכות הסובל לפחות
הורה יש מהחניכים ל1196 מפיגור, הסובל הורה יש מהחניכים ל396 מאובחנת, אישיות הפרעת
עוסק ההורים אחד שלפחות ידוע 70ר ולגבי לסמים, או לאלכוהול מהתמכרות הסובל לפחות אחד
הורי אצל הבעיות לקיום חשד על הצוות אנשי דיווחו לכך, בנוסף כי לציין, יש בזנות. או בעבריינות

נפש). למחלות בנוגע (ביחוד אחרים חניכים

(באחוזים)* החניכים מהורי אחד לפחות אצל החברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות :6 לוח
אחוזים חברתי בתפקוד בעיה או מוגבלות

16 כרונית מחלה או גופנית נכות
8 מאובחנת אישיות הפרעת או נפש מחלת
3 שכלי פיגור
11 התמכרות
7 זנות או עבריינות
32 הנ"ל מהבעיות אחת מלפחות סובל ההורים אחד לפחות

קיימת. אינה שהבעיה הנחנו אלו ובמקרים מידע נמסר לא מהחניכים כ0י209 לגבי *
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ככל החניך, כלפי ההורים מצד הולם בלתי יחס של שונים מצבים גם לציין נתבקשו הצוות אנשי
או אלימות של שונים מסוגים סובלים רבים שילדים מראים, הממצאים .(7 לוח (ראה להם הידוע
לכך). חשד יש נוספים £169 (ולגבי פיזית מאלימות סובלים מהחניכים אחוזים תשעהעשר הזנחה.
דווח מהבנות ו^16 מהבנים 396 לגבי אולם מינית, התעללות על ידוע כי דווח בודדים במקרים רק
מזון העדר (לדוגמה, קשה פיזית הזנחה על ידוע מהחניכים 690 לגבי מינית. להתעללות חשד על
בלוח הנתונים פירוט (ראה מהחניכים נוספים 1396 לגבי לכך חשד ויש הולם), ביגוד העדר מספיק,

.(7

שירותי עלידי מהבית הוצאה של ומקרים הוריהם מצד הולם בלתי מיחס הסובלים חניכים :7 לוח
(באחוזים) הרווחה

החניכים אחוז מהבית הולם/הוצאה בלתי יחס
החניך כלפי פיזית אלימות

19 ידוע
16 חשד קיים

הבנים) (בקרב בחניך מ'נ'ת התעללות
ידוע י

3 חשד קיים
הבנות) (בקרב בחניך מינית התעללות

2 ידוע
16 חשד קיים

החניך של קשה פיזית הזנחה
6 ידוע
13 . חשד קיים
29 מהבית הוצאת על הרווחה שירות' של המלצה
20 בפועל מהבית הוצאה

1 7 לבית מחוץ ביום גרים

המשפחה שבעיות כך על קרובות לעתים מעידה מהבית ילד להוצאת הרווחה שירותי מצד המלצה
בעבר הומלץ מהחניכים כ£309 לגבי הילד. של תקינה התפתחות מאפשרים אינם ההורים ותפקוד
מהשיעורים בהרבה גבוהים אלה שיעורים בפועל. מביתם הוצאו ו2070 מהבית הוצאה על
החניכים. משפחות בקרב ולקשיים לבעיות נוספת עדות ומהווים הכללית, באוכלוסייה המקבילים

.7 ב96 מסתכם לבתיהם מחוץ כיום הגרים שבמדגם המפתנים חניכי שיעור

החניכים של הלימודי מצבם .6

לימודיים כישורים 6.1
ותפקודם הלימודיים ההישגים קידום ואכן, נוער. בני של המרכזיות המשימות אחת הם לימודים
על למידע המפתנים. של המרכזיות המטרות אחת את מהווים הלימודית במסגרת החניכים של
את ההולמת לימודית פעילות לתכנון כבסיס רבה חשיבות יש החניכים של הלימודיים הכישורים

יכולותיהם.
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שנמסר המידע על לדווח נתבקשו המנהל) או היועץ הסוציאלית, (העובדת במפתנים הצוות אנשי
רמת על המידע מקובלות. מיון קטיגוריות פי על החניך של האינטליגנציה לרמת בהתייחס להם
ב$0£ הצוות. לידי שנמסרו ואבחונים בדיווחים כלל בדרך מקורו התלמידים של האינטליגנציה
דוח השמה, ועדת (דוח החניך של האישי בתיקו הנמצא כתוב דוח על הדיווח הסתמך מהמקרים
הוא אינטליגנציה על המידע מקור £?20מהחניכים לגבי סוציאלי). דוח או חינוכי דוח פסיכולוגי,
לבין בדוחות שנמסר המידע בין הסכמה אי שקיימת נמסר מהמקרים ב£ל4 המפתן.4 צוות הערכת

הצוות.5 אנשי של דעתם חוות

בינונית, אינטלגנציה בעלי Dn%41 גבוהה, אינטליגנציה בעלי הם מהחניכים 6ל3 כי עולה מהנתונים
כבעלי מוערכים מהחניכים וכ1070 גבולית אינטליגנציה בעלי £ל14 נמוכה, אינטליגנציה בעלי $32
מבחינת המפתנים חניכי בקרב הטרוגניות על מצביעים אלה ממצאים .(8 לוח (ראה קל פיגור
רמת בעלי הם והשאר מתקינה, פחות אינטליגנציה רמת בעלי הם מהחניכים כרבע הלמידה: כישורי
החניכים של האינטליגנציה ברמת המפתנים, בין שונות נמצאה בינונית. או נמוכה אינטליגנציה
הם החניכים כמחצית שבו ג' במפתן 590 בין נע קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי ושיעור

ב'. במפתן >?ל38 לבין חדשים, עולים

(באחוזים) החניכים של למידה כישורי :8 לוח
אחוזים למידה כישורי

אינטליגנציה רמת
3 גבוהה

41 בינונית
32 נמוכה
14 . גבולית
10 קל פיגור
22 מאובחן למידה ליקוי בעלי
10 אבחון) (ללא למידת לליקוי חשד קדים

חשד יש נוספים $10. ולגבי במפתנים, החניכים מכלל £229 בקרב נמצאו מאובחנים למידה ליקויי
אבחון). שבוצע (מבלי למידה לליקוי

כדלקמן: מתפלגים בלבד המפתן צוות הערכת הוא שלהם האינטליגנציה על המידע שמקור החניכים 4
257  נמוכה אינטליגנציה בעלי חניכים), 49) 6470  בינונית חניכים), 3) 470  גבוהה אינטליגנציה בעלי

חניכים). 5) 70ר  גבולית אינטליגנציה ובעלי חניכים), 19)

בדוחות, מההערכה גבוהה במפתן הצוות הערכת היתה מקרים בתשעה איהסכמה. של מקרים 12 היו 5
רמת הללו, המקרים בכל בדוחות. מההערכה נמוכה במפתן הצוות הערכת היתה מקרים ובשלושה

הדוחות. פי על היא כאן המדווחת האינטליגנציה
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לימודית הי00וריה 6.2
המפתן. אל להפנייתם שהביאו הסיבות בהבנת חשיבות יש החניכים של הלימודית להיסטוריה
אחוזים שבעים מיוחד. חינוך של מסגרת עם הראשון המגע אינה למפתן הכניסה החניכים למרבית
של בביתספר למדו מתוכם 5870 כלשהי, בתקופה מיוחד חינוך של במסגרת למדו החניכים מבין
מזו, יתרה טיפוליות. וכיתות מקדמות כיתות כגון אחרות מיוחדות במסגרות והנותרים מיוחד חינוך
.(9 לוח (ראה המיוחד החינוך של ממסגרת ישירות למפתן עברו במפתנים החניכים מכלל כמחצית

החניך: של האינטליגנציה רמת לבין מיוחד חינוך במסגרת קודמים לימודים בין קשר נמצא כצפוי,
גבולית אינטליגנציה כבעלי מוערכים מיוחד חינוך של במסגרות לכן קודם שלמדו מהחניכים 3190

עם יחד המיוחד. החינוך של במסגרת למדו שלא החניכים בקרב בלבד כ6ל6 לעומת קל, פיגור או
.(6896) תקינה אינטליגנציה בעלי הם מיוחד חינוך של במסגרת כן לפני שלמדו החניכים רוב זאת,
מיוחד בחינוך שלמדו החניכים בשיעור במדגם המפתנים בין רבה שונות קיימת כי לציין, חשוב
ב' (במפתן ל9070 קרוב ור ב' במפתנים מיוחד בחינוך שלמדו החניכים אחוז כלשהי: בתקופה
596 שבו ג' במפתן זאת, לעומת יחסית). גבוה קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי הילדים אחוז
חדשים, עולים הם החניכים וכמחצית פחות, או גבולית אינטליגנציה בעלי הם מהחניכים בלבד

בלבד. בכ>£509 מיוחד חינוך במסגרות שלמדו החניכים אחוז מסתכם

הביטויים אחד הגיעו. מהן החינוכיות במסגרות כראוי תפקדו לא במפתנים החניכים מבין רבים
הקודמת, מהמסגרת נפלטו אחרים החינוכית. המסגרת מן ממושכת היעדרות הוא לכך הבולטים
כלשהי חינוכית ממסגרת רצופה היעדרות חדשה. במסגרת שנקלטו עד מסוימת תקופה ועברה
בתקופה מנותקים היו מהחניכים 349?, כ"ניתוק"; הנוכחי במחקר הוגדרה ומעלה חודש של לתקופה
מנותקים שהיו החניכים אחוז המפתנים: בין שונות יש זה בתחום גם למפתן. שנכנסו לפני כלשהי
א'. במפתן ל"137 ומצטמצם רבים, עולים נמצאים שבו ג' במפתן ל^50 מגיע כלשהי תקופה

(באחוזים) החניכים של לימודית היסטוריה :9 לוח
אחוזים לימודית היסטוריה

70 כלשהי בתקופה מיוחד חינוך של שונות במסגרות למדו
58 מיוחד חינוך של בביתספר למדו מתוכם,
51 מיוחד חינוך של היתה אחרונה לימודים מסגרת
34 חודש מעל שנמשך קודם ניתוק

ובסדנה בכיתה החניכים התנהגות 6.3
והתנסות מקצועית הכשרה עם יחד עיוניים לימודיים משלבת המפתנים של הלימודים תכנית
להכשרתו האחראי מקצועי ומדריך העיוניים ללימודיו האחראי מורהמחנך יש חניך לכל בסדנה.
הן לכן, החניך. עם הדוק יומיומי בקשר נמצאות הללו החינוכיות הדמויות שתי בסדנה. המקצועית
הקשבה, פעילה, השתתפות כגון בתחומים החניכים של תפקודם את העריכו המדריך והן המורה

ויוזמה. ביטחון מוטיבציה, מקוריות, ביטוי, יכולת הבנה,
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ו

חשוב תנאי ומהווה למסגרת, התלמיד להסתגלות מרכזי אינדיקטור נחשבת סדירה נוכחות
באופן במפתן מבקרים מהחניכים 8896 המדריכים דיווח לפי תועלת. מהמסגרת להפיק ליכולתו
הן החניכים מרבית של שהתנהגותם כך על מצביעים הממצאים תמיד. או קרובות לעתים  סדיר

.(10 לוח (ראה רצון משביעת בסדנאות והן העיוניים בשיעורים

באופן פה בעל ומתבטאים החומר את מבינים בשיעור, מקשיבים החניכים רוב כי דיווחו המורים
בשיעור משתתפים מהחניכים אחוזים וחמישה חמישים (כ£ל75). קרובות לעתים או תמיד ברור,
אחוזים שישים ליכולתם. המתאימות משימות בביצוע ביטחון מגלים החניכים £?68מן פעיל, באופן
מגלים מהחניכים אחוזים וארבעה שלושים מוטיבציה. מגלים וכמחציתם אחריות מגלים מהחניכים

משימות. ביצוע במהלך יוזמה

הלימודי החומר את מבינים (56^ החניכים של יותר נמוך שיעור כי גורסת המדריכים הערכת
הפגנת לגבי המורים להערכות דומות המדריכים הערכות המורים. של בהערכתם ל670ר בהשוואה
ששיעור המדריכים העריכו זאת, לעומת החניכים. של אחריות גילויי ולגבי משימות בביצוע ביטחון

המורים. העריכו מאשר יוזמה ובעלי מוטיבציה בעלי הם החניכים של יותר גבוה

(באחוזים) ובסדנה* בכיתה החניכים התנהגות :10 לוח
המדריך הערכת המורה הערכת

רחוקות לעתים או תמיד לעתים או תמיד
אף כמעט או לעתים או רחוקות לעתים בכיתה החניכים התנהגות

פעם קרובות פעם אף כמעט קרובות ובסדנה
12 88 ** ** סדיר באופן במפתן מבקר
** ** 27 73 מקשיב

הלימודי החומר את מבין
44 56 24 76 לו הניתן
** ** 25 75 ברור באופן פה בעל מתבטא
** ** 45 55 פעיל באופן בשיעור משתתף

משימות בביצוע ביטחון מגלה
38 62 32 68 ליכולתו המתאימות

משימות בביצוע אחריות מגלה
43 57 40 60 עליו המוטלות
40 60 49 51 בלימודים מוטיבציה מגלה

ביצוע במהלך יוזמה מגלה
53 47 66 34 משימות

(N=38O)
האם התנהגות כל לגבי שהעריכו המדריך או המורה של המקצועית ההערכה על מתבססים אלה נתונים *

פעם". אף "כמעט או רחוקות" "לעתים קרובות", "לעתים "תמיד", כך מתפקד החניך
בלבד. למדריך או בלבד למורה הוצגו מהשאלות חלק **
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י0וד במיומנויות החניכים הישגי 6.4
המרכזיות המטרות אחת הינה  וחשבון כתיבה, הנקרא, הבנת כגון  יסוד מיומנויות הקניית
של ההשתלבות יכולת על השפעה יש אלו מיומנויות לרכישת חניכיו. לגבי לעצמו מציב שהמפתן
צורך יש לחניכים הולמות לימודים תכניות לפתח עלמנת ועצמאי. בוגר כאדם בחברה החניך
בשני החניכים של אלו יכולות העריכו המורים שונים. בתחומים שלהם המיומנויות רמת על במידע
הנתונים הרגילה. החינוך במערכת בכיתות המקובלת לרמה ובהשוואה ביצוע, רמת פי על אופנים:
הטרוגניות בכתות החניכים לומדים המפתן במסגרת כי כיתות לפי ולא החניכים כלל על מוצגים

וברמה. בגיל

(ראה פענוח של ברמה היא מהחניכים 1296 של הקריאה יכולת כי המורים העריכו הקריאה בתחום
אחוז כי המורים העריכו א' במפתן האוכלוסייה). מכלל 670) כלל קוראים שאינם או (11 לוח
הבבת לגבי .(4096) במיוחד גבוה הוא כלל קוראים שאינם או בלבד מפענחת שקריאתם החניכים
קוראים. שאינם או מילולית בהבנה מתקשים החניכים מן >?ל18 כי המורים העריכו הנקרא,

/ 25מן 9S כי המורים מסרו הרגיל, בחינוך המקובלת לרמה הנקרא בהבנת החניכים רמת בהשוואת
ג'ד' כיתות של ברמה נמצאים מהחניכים $34, וכי בלבד א'ב' כיתות של ברמה נמצאים החניכים

.(12 לוח (ראה

(באחוזים) יסוד במיומנויות החניכים הישגי את המורים הערכת :11 לוח
רמת בעלי נמוכהאחוז ביצוע יסוד מיומנויות

12 קורא אינו או בלבד מפענח קריאה:
18 קורא אינו או מילולית בהבנה מתקשה הנקרא: הבנת
21 כותב אינו או מאוד רבות שגיאות כתיב:
ך כותב אינו או קריא לא יד: כתב
50 מאוד דל או דל מילים: אוצר
56 מאוד מועט או מועט כללי: ידע

החינוך במערכת כיתות של מקובלת רמה פי על החניכים הישגי את המורים הערכת :12 __^לוח (באחוזים) הרגילה
הרגילה החינוך במערכת כיתה דרגת לפי החניכים רמת

זייב' !±1! ג^ד איב' סה"כ לימודים תחום
23 18 34 25 100 הנקרא הבנת
20 17 31 32 100 כתיב
17 16 33 34 100 בכתב הבעה
25 24 32 19 100 פה בעל הבעה
16 25 36 23 100 חשבון

12



שאינם או מאוד רבות שגיאות עם כותבים מהחניכים 2170 כי המורים העריכו הכתיבה, בתחום
בכתב ולהבעה לכתיב בנוגע הרגיל בחינוך המקובלת לרמה החניכים רמת השוואת כלל. כותבים
של ברמה כותבים נוספים וכ^30 בלבד, א'ב' כיתות ברמת כותבים מהחניכים כ^30 כי מעלה
ברמת כ>£ל20 יותר: טובות מעט פה בעל בהבעה המפתנים חניכי של מיומנויותיהם ג'ד'. כיתות

ג'ד'. כיתות ברמת נוספים וכ^30 א'ב' כיתות

וידע אחוזים חישוב עשרוני, שבר פשוט, שבר של בנושאים החניכים רוב מתקשים החשבון בתחום
בנושאים גבוהה או בינונית הישגים רמת כבעלי הוערכו יותר או מחציתם זאת, עם בהנדסה. בסיסי
בהשוואה החשבון. פעולות בארבע בעיות ופתרון ה100, תחום עד וחילוק כפל חיסור, חיבור, של
א' כיתות של בחשבון הישגים רמת כבעלי הוערכו 23מהחניכים 9S הרגיל בחינוך המקובלת לרמה

ג'ד'. כיתות של רמה כבעלי ו£ל35 ב'

הישגי וחשבון, כתיבה קריאה,  הבסיסיות היסוד מיומנויות שלוש לגבי כי לציין, יש לסיכום,
שהישגיהם החניכים שיעור בלבד. ד' עד א' כיתה של ברמות הם (כ^60) החניכים מרבית
הלימוד תחומי בכל 570 סביב ונע ביותר, נמוך הוא הרגיל בחינוך י"ב ט' כיתות להישגי מקבילים
(כ^50) חניכים של גבוה שיעור מצאנו  כללי וידע מילים אוצר  נוספים בתחומים גם שנבדקו.
שנים 3 של בפער נמצאים החניכים של המכריע רובם כנמוכים. המורים עלידי הוערכו שהישגיהם
עשר עד שש של בפער ו>^57 שנים, חמש עד שלוש של בפער נמצאים >£ל30 היסוד: במיומנויות ומעלה

לגילם. המצופה מהרמה שנים

מהחינוך למפתן שהגיעו חניכים לבין המיוחד החינוך ממסגרות למפתן שעברו חניכים בין בהשוואה
בהבנת א'ב' כיתה ברמת הם המיוחד מהחינוך שהגיעו החניכים מבין $28. כי נמצא הרגיל,
מבין $31< כי נמצא החשבון בתחום הרגיל. מהחינוך המגיעים מהחניכים 1990 לעומת הנקרא
\270 לעומת בחשבון א'ב' כיתה ברמת הם המיוחד החינוך ממסגרות שמגיעים החניכים

הרגיל. בחינוך שלמדו מהחניכים

החניכים של הרגשיהתנהגותי מצבם .7

הילדים של המיוחדים לצרכים מענה לתת היא המפתן מסגרות של המרכזיות המטרות אחת
במערכת וגורמים מקצוע אנשי עלידי נתפסים המפתנים לכך, בנוסף הרגשיהתנהגותי. בתחום
הצוות אנשי עברייני. רקע עם נוער בני לקליטת במיוחד המתאימה קהילתית כמסגרת השירותים
עברייני באירוע מעורבים היו החניכים מכלל 11xo דיווחו המנהל) או היועץ הסוציאלית, (העובדת
שירות בטיפול היו מהחניכים £99 כי עולה הצוות אנשי מדיווח למפתן). הכניסה אחרי או (לפני
דווח בלבד בודדים חניכים ולגבי אלכוהול, או בסמים השתמשו כי דווח מהחניכים לגבי%^ מבחן.
תשעהעשר .(13 לוח (ראה להריון נכנסו או התאבדות ניסיון ביצעו פסיכיאטרי, אשפוז עברו כי
לציין יש הללו. הבעיות מן מאחת סבלו או עברייני באירוע מעורבים היו בסה"כ מהחניכים אחוזים
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במקרים החניך. אצל קיימת הבעיה אם יודעים אינם כי הצוות אנשי ציינו מסוימים במקרים כי
חסר. אומדן מהווים השיעורים כי ייתכן ולכן קיימת, אינה שהבעיה הנחנו אלה

לגבי לענות בסדנאות המדריכים התבקשו החניכים של והחברתי הרגשי מצבם את לתאר עלמנת
Achenbach ראה ,Child Behavior Checklist  CBCL) אכנבך ע"ש הילד התנהגות שאלון על חניך כל
שונות. התנהגויות המתארים פריטים 113 וכולל מורים עבור נבנה הכלי .(1991; zilber et al. 1994

לנורמה והשוואתו כללי ציון חישוב באמצעות הילד של הרגשי מצבו על לעמוד מאפשר השאלון
429cf של ציוניהם זה, מדד לפי מהאוכלוסייה. 9570 של הציונים טווח את שמבטאת המקובלת
בהיקף חריגות התנהגויות מפגינים אלה חניכים כלומר, הקליני", "בתחום נמצאים מהחניכים
CBCL במדד הקליני בתחום ציון ומין. גיל באותו הילדים מכלל 570 בקרב רק שנמצאו ובשכיחות
נפשי. בטיפול צורך על ומעיד הנפש, לבריאות בתחנות לטיפול לקבלה הקריטריונים אחד נחשב
בעיות של רבה במידה המאופיינת קבוצה על מצביע במחקרנו שנמצא מהחניכים $42, של השיעור

רגשיות. ובעיות התנהגות

רגשיהתנהגותי* ומצב שולית התנהגות :13 לוח

שלגביהם החניכים אחוז
מתוך הבעיה על דווח מספר

החניכים כלל ילדים רגשיהתנהגותי ומצב שולית התנהגויות
12 45 עברייני באירוע מעורבות

י 7 27 אלכוהול או בסמים שימוש
1 5 פסיכיאטרי אשפוז
2 7 התאבדות ניסיון
2 2 הבנות) (בקרב הריון

19 71 הנ"ל הבעיות מן אחת לפחות
במדד המדריך הערכת לפי הקליני בתחום נמצאים

42 144 CBCL

קיימת. אינה שהבעיה הנחנו אלו מקרים ולגבי מידע נמסר לא מסוימים במקרים *

בעייתיות התנהגויות בעייתיות. התנהגויות מפגינים הקליני" "בתחום נמצאים שאינם חניכים גם
דרישה כוללות: קרובות, לעתים או לפעמים מהחניכים, יותר או מחצית אצל קיימות שהן שדווח
לא והתנהגות התפרצויות זעם, התקפי החניכים, לשאר והפרעה משמעת חוסר רבה, לב לתשומת
קשיים ריכוז, קשיי רגזנות, או דכדוך עקשנות, והתגרות, רבים ויכוחים גסה, בשפה שימוש צפויה,
מאפיינות בעבריינות הגובלות התנהגויות גילם. את הולמת שאינה והתנהגות הוראות, במילוי
£ל17 קרובות, לעתים או לפעמים מרמים או משקרים £399. החניכים: מקרב יותר נמוכים שיעורים
להסתבך". המרבים ילדים עם "מסתובבים ו3570 גונבים 1170 לאחרים, השייכים חפצים הורסים
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הממצאים עיקרי סיכום .8

המאפיינים את תיארנו בדוח ההערכה. מחקר במסגרת שיופקו דוחות בסדרת הראשון הוא זה דוח
שונים. בתחומים המפתנים חניכי של והצרכים

ממצוקה הסובלות ובמשפחות (£229) חדהוריות במשפחות גדלים החניכים מבין גבוה שיעור
מבעיות או ממוגבלות הסובל לפחות אחד הורה לכ£309 .(£309) דיור בעיות או (£659) כלכלית
או התמכרויות נפש, מחלות פיגור, (נכות, כהורה תפקודו על להשפיע העלולות החברתי בתפקוד
מהחניכים), £199) ההורים מצד פיזית אלימות על דווח ילדים של ניכרים שיעורים לגבי עבריינות).

החניכים). מכלל £289) מילולית אלימות על או מהבנות) £169) מינית להתעללות חשד על

קבוצה (כ£309). נמוכה או (כ£409) בינונית כלל בדרך היא החניכים של האינטליגנציה רמת
למדו החניכים מרבית .(£249) קל פיגור או גבולית אינטליגנציה בעלי הם החניכים מבין משמעותית
ממסגרת ישירות למפתן עברו החניכים ומחצית (£709) המיוחד החינוך של שונות במסגרות בעבר
כניסתם שלפני בשנים כלשהי לימודית ממסגרת מנותקים היו (£349) רבים חניכים מיוחד. חינוך של

למפתן.

החניכים מרבית של שהתנהגותם מראים במפתן החניכים של והתנהגותם תפקודם לגבי הממצאים
היעדר כגון בבעיות מתאפיין העיוניים בלימודים תפקודם רצון. משביעת היא ובסדנאות בכיתות
של ברמה הם (כ£259) החניכים מבין ניכר שיעור המורים, הערכת פי על יוזמה. והיעדר מוטיבציה
מעיד זה דבר ד'. כתה עד של ברמה הם כ£609 הכל ובסך שונות, יסוד במיומנויות א'ב' כיתות

מהחניכים. מחצית מעל לגבי יותר ואף שנים כ6 של לימודיים פערים על

ביטויים עברייני. באירוע מעורבים היו החניכים מבין ש£129 מצאנו ההתנהגות, בעיות בתחום
מהחניכים £409 מעל החניכים. מקרב מבוטל לא מיעוט לגבי דווחו עבריינית התנהגות של נוספים
המעיד המדריכים עלידי שמולא (CBCL) אכנבך ע"ש המדד פי על הקליני" ב"תחום ציונים קיבלו

רגשיות. ובעיות התנהגויות בעיות על

טיפולית גישה עם למסגרת המפתנים חניכי זקוקים שבאוכלוסייה, כך על מצביעים הממצאים
בעיות במשפחה, בעיות מהם לרבים וליכולתם. להישגיהם במיוחד המותאמת לימודים ותכנית
הטרוגנית באוכלוסייה שמדובר נראה זאת, עם יחד והתנהגותיות. רגשיות ובעיות הלימודים, בתחום
לצרכים הולמים מענים למתן בהיערכות מורכב אתגר בפני עומדים המפתנים כי ספק, אין מאוד.

ומגוונים. רבים כה
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Abstract

This report presents the preliminary ifndings of an evaluation study of Miftan Vocational

Educational frameworks in Israel.

The Miftanim are educationaltherapeutic day frameworks which provide basic academic

studies and vocational training for youth aged 1217 who are unable to adjust to the regular

school system and for whom there is a high risk of being left outside any educational

framework. The objectives of the Miftanim are to prevent these youth from dropping out of
the educational system; to help them achieve the highest levels of functioning of which they

are capable with respect to study skills, work habits, vocational skills and social skills; and

to prevent them from falling into delinquency, drug addiction, alcoholism and vagrancy.

There are currently 34 Miftan frameworks in Israel attended by 2000 youth. Thirty of the
Miftanim are in the Jewish sector and four are in the Arab sector. The Miftanim are

operated by the Youth Rehabilitation Service in the Ministry of Labor and Social Affairs and

the Special Education Department of the Ministry of Education, in cooperation with the local
authoirties. The Ministry of Labor and Social Affairs is responsible for administration and

for the vocational program, while the Ministry of Education is responsible for academic

studies.

The purpose of the study is to examine the extent to which the program offered by the

Miftanim are an appropriate response to the needs of the youth and the extent to which the

Miftanim's objectives are being achieved. In this intermediate report, the first to be wirtten

as part of the study, findings about the characteristics of the youth attending the Miftanim

are presented. Data were collected for 390 students studying in six Miftan frameworks.

The findings show that a high proportion of youth in Miftan frameworks grow up in single

parent families(22 9£) and in families who suffer from economic distress (6596) or housing

problems (30$>). Thirty percent of the youth have at least one parent who suffers from

disabilities or problems of social functioning which are likely to affect his or her parenting

skills (physical disability, retardation, mental illness, addiction or delinquent behavior). For

a significant proportion of the youth there were reports of physical violence (1970), suspicion

of sexual abuse (16^1of the girls), and verbal abuse Q.%%(.



The intelligence of the youth in Miftanim frameworks is usually average(40 ^) or below
average (3O9£). A significant proportion of the youth are of marginal intelligence or mildly

retarded .(>?ל24) The majority of students in Miftanim studied in special education

frameworks in the past (709£>) and half of them entered the Miftanim directly from these

special education frameworks. Many students in the Miftanim(34 9£) were not in any

educational framework for some period (at least one month) during the years prior to enteirng

the Miftan program.

The behavior of the majority of the youth in the classroom and vocational workshops is

satisfactory although in academic studies it is characterized by problems such as a lack of

motivation and a lack of initiative. More than half of the youth in Miftan frameworks are

learning at a level which is six years or more below their ageappropriate grade level in the

regular school system. Twelve percent of the youth in Miftanim were involved in a

delinquent episode and some form of delinquent behavior was reported for a not insignificant

number of students.

The study's findings confirm that the youth in Miftan frameworks require a program which

includes a therapeutic approach and a curirculum which is tailored to their educational

aptitude and achievements. Many of the youth in Miftan frameworks have family problems,

study problems, and emotional and behavioral problems. At the same time, the youth in

Miftanim appear to be a very heterogenous population. The Miftanim clearly face a complex

challenge in trying to offer appropriate responses to the multiple and varied needs of the
students.

The findings presented in this report shed light on the needs of this population in different

areas as a basis for examining the programs currently offered, planning changes and

continuing the development and advancement of this service.
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