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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ דוח המסכ פיתוח שתי תוכניות ייחודיות לנערות ולנשי צעירות
בסיכו ובמצוקה בחברה הערבית :התוכנית "בית פתוח לנערות ולנשי רווקות בפרדיס" ותוכנית
"הייא" – מרכז רבשירותי לנערה בשפרע .התוכניות פעלו במקביל בשני  ,20052004ויזמו
אות המחלקות לשירותי רווחה במועצה המקומית פרדיס ועיריית שפרע ,בליווי שירות לטיפול
בנערות ונשי במשרד הרווחה.
שתי התוכניות הביאו לשינויי אצל הנערות והנשי :ה ספקו תוכ לחייה ,שיפרו את השכלת
ואת ביטחונ העצמי ,והקנו לה מיומנויות שיסייעו לה בחייה בעתיד .המרכזי מילאו את זמנ
החופשי ואפשרו לה לצאת מ הבית ולהשיג מטרות רגשיות ,אישיות וחברתיות .רוב המשתתפות
היו מרוצות מ הפעילויות ומ היחס הח ,מ הבנה ,הכבוד והאווירה החיובית שררו במרכזי.
ג הוריה היו מאד מרוצי.
במהל הפעלת התוכניות התגלעו קשיי רבי שחלק נפתרו א חלק נובעי מ התרבות
והמסורת ונדרש אור רוח מצד מפעילי התוכניות כדי להתגבר עליה .חשוב מאד כי הצוותי
המקצועיי יוסיפו ויחזקו את מעמד של המרכזי בקהילותיה ובמת לגיטימציה לנשי
צעירות לצרו את השירות.
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה ליזמי ולצוותי המקצועיי המקומיי שליוו את התוכניות,
למפקחת המחוזית בשירות לטיפול בנערות ונשי ,גב' נואל אבו חאטו ,שליוותה את הצוותי,
וכמוכ לעשרות רבות של נערות ונשי שהגיעו לחוגי ,לסדנאות ולפעילויות במרכזי
ולמשפחותיה שאפשרו לה להגיע .
עוד נודה לגב' אירית מירויפה ולד"ר ג'יהד חאג'יחיא אשר הגישו דוח מעמיק ומקי על
התהליכי ,הקשיי ,ההישגי וההמלצות לשיפור והציגו את האתגרי הדומי והשוני
שעומדי בפני מקבלי ההחלטות בשני היישובי.
תודה מיוחדת ג לגב' טניה לי ,מרכזת מפעלי מיוחדי ,אשר ליוותה את שתי התוכניות
ברגישות ,בנחישות ובמקצועיות ותרמה רבות לפיתוח השירות.
אנו תקווה שהמודלי שפותחו ישודרגו ויוטמעו ביישובי נוספי.

שרית ביימוראי
מנהלת הקר למפעלי מיוחדי

חברי ועדת ההיגוי בפרדיס

 מר ע' אלג' נ' עמאד – מנהל מחלקת הרווחה ,פרדיס
 גב' אירית מירו – חוקרת מלווה
 ד"ר ג'האד חאג' יחיא – חוקר מלווה
 מר ע' אלראו מואסי – יו"ר המועצה ,פרדיס
 מר כמאל אבו דאהש – סג ראש המועצה ,פרדיס
 גב' נואל אבו חטו – מפקחת מחוזית נערות וצעירות – משרד הרווחה
 גב' מרוות חורי – מרכזת פרויקט הנערות
 מר תופיק מוחס – מנהל מחלקת החינו ,פרדיס
 מר סאלח חוסי – גזבר המועצה ,פרדיס
 גב' טניה לי – מרכזת פרויקטי בקר למפעלי מיוחדי ,המוסד לביטוח לאומי

חברי ועדת ההיגוי בשפרע

 מר פריד שאהי – מנהל מחלקת רווחה בשפרע
 גב' נואל אבו חטו – מפקחת מחוזית נערות וצעירות ,משרד הרווחה
 מר נקד נקד – מנהל היחידה לקידו נוער ,שפרע
 גב' לינדא נשאשיבי – מרכזת פרויקט נערות בשני 20052004
 גב' עולה חשמה – מרכזת פרויקט נערות בשני 2003
 גב' ריניה זהרא – יועצת חינוכית בביה"ס מקי ב' ,שפרע
 גב' רבקה דומ – מפקחת השירות לרווחת הפרט והמשפחה ,משרד הרווחה
 גב' גומא נסיר– יועצת חינוכית בביה"ס מקי א' ,שפרע
 גב' אחלאס בחוס – מפקחת ,משרד החינו
 גב' אירית מירו – חוקרת מלווה
 ד"ר ג'האד חאג' יחיא – חוקר מלווה
 מר אמי אבו עביד – קב"ס )קצי ביטחו סדיר(
 גב' ענאיה שליוט – עו"ס וראש צוות
 מר נאי עליא – נציג הציבור
 גב' טניה לי – מרכזת פרויקטי בקר למפעלי מיוחדי ,המוסד לביטוח לאומי
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פרדיס ושפרע כראי לתמורות המתחוללות בחברה הערבית
תמורות בחברה הערבית
המודרניזציה מחוללת שינויי חברתיי מהותיי בחברה הערבית המסורתית ,המסגרות הישנות
מתפוררות וכוחה של המשפחה הפטריארכאלית המורחבת נחלש .לכפרי ולערי חודר אורח
חיי מערבי הבא לידי ביטוי בלבוש ,במכשור מודרני ,בעיסוקי ובמנהגי )קמא.(1984 ,
החברה הערבית בישראל מנסה לשמר את ערכיה ואת אורח חייה ,א בה בעת חיי

אלה

מתנהלי במקביל לחברה הישראליתיהודית המקיימת אורח חיי מערבי ,המקשה על שימור
המסורת וגור לתמורות ולזעזועי המשני את פניה ואת דפוסיה של החברה הערבית .עוצמת
של התמורות הללו אינה שווה בכל חלקי הארגו החברתי ,וקצב השינוי משתנה מתחו לתחו .
בתחומי אחדי כבר עברה חברה זו כברת דר ארוכה ,ובתחומי אחרי התקדמותה אטית
יותר .נסיבות אלו משפיעות בכיווני סותרי  :מצד אחד יש בה כדי להסביר את האינטנסיביות
של התמורה ,בייחוד בתחו

הכלכלי הקיבוצי ,התרבותי והמשפחתי ,א מצד שני ה פועלות

להסתגרות ולשימור מסגרות הזדהות מסורתיות ומודרניות נפרדות.
התמורה העיקרית בתחומי החיי

השוני

התחוללה במבנה התעסוקתי ובבסיס הכלכלי של

החברה הכפרית הערבית .ע הזמ חלו תמורות ג בחקלאות של הכפר הערבי עקב תכנו ,החדרת
שיטות עבודה חדשות ומיכו העבודה .המגע הפיזי והכלכלי האינטנסיבי והישיר של הכפר הערבי
ע האוכלוסייה היהודית והחשיפה לאמצעי התקשורת ההמוניי הביאו לידי שינויי בדפוסי
צריכה ובאורחות החיי ולידי שינויי חברתיי בכפר הערבי )הוכמ.(1989 ,
תמורות אלה ערערו את ההגדרות המסורתיות של הכפר כצורת יישוב ייחודית ששמה דגש על
מרכזיותה של האיכרות .צורת יישוב זו באה לידי ביטוי בחקלאות של משק קיו  ,שעשה שימוש
בעבודת בני המשפחה ,בגיבוש הכפר כמערכת אינטגרטיבית ,שבה מצויי המגורי והתעסוקה
בכפיפה אחת ,בחיי הקהילה המאופייני בסולידריות מבנית בי דומי ובסגנו החיי המוכתב
על ידי לוח השנה החקלאי.
הכפר הערבי בישראל עובר תהליכי שינוי מואצי  .מאז קו המדינה הוא הפ מכפר מסורתי
המונה כמה עשרות או מאות משקי בית המתפרנסי מפלחה ומענפי לוואי במשק קיו ליישוב
גדול המונה בדר כלל אלפי תושבי  ,המשתלבי

בכלכלת השוק של המשק הישראלי .צורת

החיי הקודמת אינה רלוונטית עוד לנוכח עוצמת השינויי  ,ונשאלת השאלה א הכפר הערבי
מסתגל לתמורות הכלכליות הנובעות מהצטרפותו למערכת הכלכלית של "הקפיטליז המאוחר"
תו שמירה על אופיו הכפרי או שמא חלי בו תהליכי עיור מלאי )גרוסמ.(1994 ,
התמורות הכלכליות התחוללו בד בבד ע

תמורות חברתיות .אחד השינויי

הבולטי

שחלו

בחברה הערביתהכפרית הוא התרופפות מעמד החמולה והדבקות בה .א בתבניתו המסורתית
התחלק הכפר לכמה גושי מבני

שבכל אחד מה

1

התגוררו בני חמולה אחת ,ובי החמולות

המרכיבות את אוכלוסיית הכפר הייתה הפרדה ברורה ,הרי שבעשרות השני האחרונות הלכה
וניטשטשו בהדרגה הגבולות ועמ מסורת זו.
העוני ביישובי הערביי
הכפר פרדיס מדורג בשליש התחתו של מדרג הרשויות המקומיות בישראל ,ונמצא במקו נמו
מאוד על פי קריטריוני של רמת חיי  .שחאדה ) (2004טוע כי העוני ביישובי הערביי חונק
את האוכלוסייה הערבית ,מקשה על התפתחות וקדמה ברוב תחומי החיי בקרב המיעוט ומשמר
את נחיתותו .מחקרי מראי כי רוב הגורמי המעצבי ומזיני את העוני על מנת להנציחו
קשורי

במדיניות השלטו המרכזי; העדר תמיכה בפיתוח יזמות פרטיתעסקית ואי הקצאת

משאבי להקמת תעשייה או לבניית כלכלה מקומית בת קיימא ,או לחלופי תמיכה בהשתלבות
בכלכלת המרכז ,מכשילי את המאמצי לפרו את מעגל העוני .כמו כ ,העובדה כי אוכלוסיית
המיעוט אינה שותפה בעיצוב המדיניות ובחלוקת המשאבי ואי ביכולתה להשפיע השפעה של
ממש על תהליכי אלו תורמת את חלקה להנצחת המצב .המחסור בפתרונות למצוקות הללו עלול
לחולל דינמיקה מסוכנת הנובעת מאובד תקווה.
לעוני השלכות נוספות :הוא מביא לתלות גוברת במדינה ,לרמת חיי ירודה ,לעלייה בתמותת
ילדי  ,לרמת השכלה נמוכה ,לאבטלה ולקושי רב להשתלב בתעסוקה .אלה מנציחי את העוני
ואת הנחיתות ,ומובילי לייאוש גדל והול בקרב המיעוט הערבי בישראל .העוני בקרב המשפחות
הערביות גדול פי שלושה מאשר בקרב המשפחות היהודיות .מצוקת העוני בקרב האוכלוסייה
הערבית אינה נובעת רק מגודל המשפחה .העוני בקרב אוכלוסייה זו עמוק יותר מאשר בכל קבוצת
אוכלוסייה אחרת במדינה ,והוא הל והעמיק במהל שלושי

השני

האחרונות .א

המשפחות החיות מתחת לקו העוני על פי הכנסה ברוטו בשנות השבעי

שיעור

עמד על רבע

מהאוכלוסייה הערבית ,היו הוא עומד על כשליש ממנה.
מצב העוני ביישובי מיעוטי או ביישובי פריפריי שאינ נגישי למרכזי של קבלת ההחלטות
קשה יותר מאשר ביישובי הנמצאי במרכז האר ).(Kenneth, 1995
הכוונת הפיתוח ביישובי ערביי כמו ביישובי יהודיי קשורה בתהלי קבלת ההחלטות של
מערכת ציבורית ביורוקרטית; תהלי המחלחל מהדרג הגבוה המיניסטריאלי ועד לדרג הנמו
העוסק ביישומ של החלטות בשטח .אול

לאור תהלי זה קיימי

חסמי

המכשילי

את

יישומ בקצב ובכיוו הראויי  .התוצאה היא עיכוב או שינוי בביצוע החלטות אשר נוגעות לפיתוח
היישובי הערביי ואשר התקבלו בדרגי ממשל גבוהי על ידי דרגי ביניי ממשלתיי  .דרגי
הביניי אינ מזדהי בהכרח ע המדיניות של יצירת שוויו בי יהודי לערבי שעליה החליט
הדרג הגבוה ,בעיקר לאור העובדה שאי למיעוט הערבי ייצוג בדרגי הביניי

של המערכת

הביורוקרטית )חמאייסי .(2004 ,ג אפליה בשכר ,מחסור במקומות עבודה והעדר כלכלה מקומית
חזקה ובת קיימא ה

מקור לדחיקת שיעור גדול מאוכלוסיית המיעוט אל מתחת לקו העוני

ולרמות ההכנסה הנמוכות ביותר.
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נערות ונשי בחברה הערבית
הציפיות החברתיות מ הנערות והנשי

הצעירות בחברה הערבית נחלקות לשלושה תחומי :

שמירה על כבוד המשפחה ,מילוי תפקיד הא הטובה והצלחה בבית הספר .מלבד זאת ,על א
התפתחות החברה הערבית בישראל מאז קו המדינה ,עדיי קיימת חלוקה סטריאוטיפית בי שני
המגדרי  ,וסמכותו של הגבר נותרה רבה מזו של האישה .לעתי

קיימי

קונפליקטי

בי

הנורמות במגזר הערבי לבי הנורמות התרבותיות של המדינה ,עד כדי עברות על החוק .למשל,
החברה המערבית חוקקה חוקי שנועדו למנוע אלימות במשפחה .החברה הערבית המסורתית
מתעלמת לעתי מחוקי אלה ורואה באלימות במשפחה בעיה פני משפחתית.
העימות בי הנורמות של החברה המערבית לבי אלו של החברה הערבית משפיע על החברה
הערבית ובייחוד על הנשי  .מצד אחד ,המשפחה המורחבת והקהילה ,באמצעות המשפחה
הגרעינית ,מפעילות מערכת של התניות שנועדה לעצב את הילדה כאישה צייתנית )אברהי ;1993 ,
 .(Hassan,1991הפנמה בלתי מושלמת של תכונות האישה הרצויה נתפסת כמרד וכאיו

על

יסודות החברה הפטריארכלית .מצד שני ,הילדה/נערה חשופה לתרבות המערבית ,והדבר מקשה
על הפעלת מערכת ההתניות .כוח נוס שהתערב במהל זה הוא המודרניזציה ,אשר שיפרה את
חייה של האישה ופינתה לה זמ ,בעוד שאת הגבר היא אילצה לחפש פרנסה הרחק ממקו מגוריו
ולהיעדר שעות רבות מ הבית .מצב זה אפשר לאישה להתמודד בכוחות עצמה ע

מטלות

היומיו ולקבל בעצמה החלטות .מעמד זה פיתח בה מודעות עצמית גבוהה יותר ותחושת כוח
)שחר ומאיר (1998 ,ואיל את החברה הערבית להתמודד ע "בעיית" האישה הערבייה .קיימות
שלוש גישות שלפיה מתמודדת החברה הערבית ע בעיה זו ):(Shaloufeh, 1991
 .1הגישה הדתיתמסורתית ,המעוגנת בהגדרה המסורתית הכתובה באסלא  ,ולפיה על
האישה להיות מונחית על ידי תפקידה הביולוגי ולהימנע מ החיי הציבוריי או מעבודה
מחו לביתה.
 .2הגישה הליברליתחילונית ,המציעה לאישה הזדמנות לאמ רעיונות מודרניי חילוניי ,
א זאת תו שילוב של ערכי חיוביי מ העבר והימנעות מהתערערות הביטחו בזהותה
הערבית .לפי גישה זו האישה איננה עצמאית אלא תלויה בגבר מסוי  ,למרות זהותה
הליברליתחילונית.
 .3הגישה השלישית מאפשרת לאישה להחזיק בזכויות שוות רק באמצעות השתתפות פעילה
במאבק לשחרור לאומי.
לדעת קמא ) ,(1984מעמדה של האישה הערבייה צרי להתגבש מתו החברה הערבית וביוזמתה.
תהלי זה יהיה להערכתו ארו ,וזמ רב יעבור עד שהאישה הערבייה תוכל ליהנות מ החקיקה
הסוציאלית של מדינת ישראל במלואה וממשמעותה לגביה כפרט.
במצב המורכב הזה ,התמיכה וההגנה המוצעות במישורי שוני )משפטי ,כלכלי ,פיזי ,נפשי ועוד(
חייבות להתייחס למשתני הרקע של הפונות :לכל פנייה יש השלכות על פרטי במשפחתה של
הפונה )הבעל ,הילדי  ,ההורי  ,האחי והאחיות( ,על המשפחה כמכלול ועל שמה הטוב .בשל
השלכות אלה תשתדל אישה ערבייה להימנע מלבקש סיוע משירותי חברתיי או אפילו מבני
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משפחת המוצא שלה ,אשר סביר שיעניקו לה תמיכה ,א יבהירו לה שתמיכה זו היא זמנית בלבד
ובמוקד או במאוחר יהיה עליה להתמודד ע הבעיה בתו משפחתה הגרעינית .מצב זה עלול
להגביר אצל האישה רגשות פחד ,תסכול ,חוסר ישע ,חולשה ואי אמו ביכולתה או ביכולת
הגורמי האחרי לסייע לה.
הנושסרוגי ) (1998ציינה את שלושת הגורמי בעלי ההשפעה הרבה ביותר על קידו מעמדה של
האישה ועל הניעות שלה בחברה המודרנית:
.1

השכלה – הרחבת ההשכלה תעצי את האישה ,תקטי את הפערי בינה לבי

הגבר ותאפשר לה לממש את עצמה.
.2

תעסוקה – השתלבות האישה בתעסוקה ,ובעיקר במקצועות יוקרתיי  ,תשפר

את המיצב שלה בחברה הערבית ,ותאפשר לה עצמאות כלכלית.
.3

השתתפות בפעילות פוליטיתציבורית – מעורבות רבה של נשי

בחיי הע

והמדינה תאפשר את שילוב בממסד הפוליטיציבורי .מעמד כזה יאפשר לה ג ללחו
למע שוויו ,לשפר את מעמד בעיני הגברי ולסלול דר לנשי אחרות.
נערות וצעירות במצוקה
אפיוני והגדרות
נערות במצוקה מוגדרות על ידי השירות לנערה במצוקה במשרד הרווחה כ"נערות בגיל  2114ללא
מסגרת ויחסי

חברתיי

יציבי  ,שנפלטו מכל מסגרת לימודית או תעסוקתית וה נמצאות

בסכנת סטייה חברתית ,הידרדרות ועזובה מינית" .במגזר הערבי הורחבה הגדרת גיל הנערות
במצוקה עד  ,25כיוו שעד אז ה עדיי נערות מבחינת הצרכי והקשיי שלה )מדינת ישראל,
.(2005
ש.י.ל )שירות ייעו לאזרח( ) (2005מגדיר נערות במצוקה כנערות בנות  2113שאינ מפגרות או
חולות נפש ,המאופיינות בקושי במילוי תפקידי מקובלי ונורמטיביי  ,שבנות גיל האחרות
מצליחות למלא – ה חסרות יכולת אישית ליצור קשרי יציבי ע הסביבה וע השירותי
הקיימי  ,חלק נפלטות ממערכות החינו הפורמליות וחלק ממשיכות ללמוד ,אול נחשפות
במצוקת ללח חברתי ומשפחתי כבד .הנערות מאופיינות בדימוי עצמי נמו ושלילי ,ניכור
ולעתי עזובה קשה ,גילויי עריות ,התנהגות מוחצנת ,ניסיונות התאבדות ,בריחות מ הבית ,קיו
יחסי מי ללא הבחנה ,הריונות ללא נישואי  ,צריכת סמי בדרגות שונות .נית להבחי אצל
נערות אלה בתופעות של חוסר התמדה במקו עבודה ,עיסוק בעבודות שוליות ,חוסר זהות
מקצועית ועיסוק בעבודות מזדמנות בשל לח כלכלי.
חלק מ הנערות והצעירות נופלות קורב לאונס ולהתעללות מינית מצד קרובי או מכרי ; רק
 20%מה מגישות תלונה במשטרה ,א רבות מה אינ מגיעות למשפט והתיק נסגר מפאת חוסר
ראיות .מצוקת הנערות מובילה אות לצריכה של אלכוהול וסמי  ,ולכ יש לנקוט פעולות מניעה
)וייס ,סאנה ,אבדי וינאי .(2000 ,את הנערות נית לסווג לאחת מ הקבוצות הבאות:
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.1

סובלות מניתוק ואינ משולבות במסגרת נורמטיבית של בני גיל בחברה,

במשפחה ובקהילה.
.2

בעלות דימוי עצמי נמו ,סובלות מניכור חברתי ,עזובה ,בעיות נפשיות ורגשיות,

חוסר יכולת לדחות סיפוקי וס תסכול נמו.
.3

חסרות יכולת אישית ליצור קשרי אישיי יציבי ע הסביבה הקרובה וע

שירותי בקהילה.
.4

חשופות לניצול )לרבות ניצול והתעללות מינית( ולאלימות פיזית ונפשית

במשפחה ומחוצה לה.
.5

התנהגות מוחצנת ,ויש בעבר ניסיונות התאבדות ,בריחות מ הבית ,קיו יחסי

מי בלתי מובחני וצריכת סמי .
.6

במגזר הערבי קיימת ג סכנת חיי על רקע "כבוד המשפחה".

בועזסו ) (2002מציינת כי בעקבות המפגש בי התרבויות שהוזכר לעיל ,הנשי הצעירות מקבלות
מסרי

כפולי

ביחס למעמד וביחס למי ולמיניות .על הנערה מופעלי

אמצעי פיקוח כמו

הגבלת היציאה מ הבית ונקיטת סנקציות קיצוניות עקב הפרת ההגבלות .רבות מ הנערות
הערביות במצוקה ה קורבנות להתעללות פיזית ונפשית קשה ,ולכ התנהגות ועברותיה נושאות
אופי קיומי ופסיכולוגי .מצב המורכב של הנערות בחברה הערבית מותיר אות בודדות בסביבת,
והאיו על שלומ בא מ הקרובי לה ביותר.
בכל שנה נרצחות נשי ערביות ישראליות על רקע "שמירה על כבוד המשפחה" ,א השלטונות
מגלי

הבנה למקרי

כאלה )אברהי  ,(1993 ,וג

כשמדובר באירועי אלימות שאינה מגיעה

לרצח ,מוצע לנשי לוותר על הגשת תלונה ולהשלי ע בני זוג )דאור וקרסי.(1998 ,
תמונת "הנערה במצוקה" כפי שתיארה אותה קונופקה ) (Konopka, 1966מציגה נערה בודדה
מאוד בעלת דימוי עצמי נמו ,מנוכרת מחברת המבוגרי

וחסרת יכולת ליצור קשרי

משמעותיי ע חברי בני גילה .הפתרונות שנערה כזו מוצאת למצב זה ה הצטרפות לחבורות
המספקות לה תמיכה ,על מנת להקטי את תחושת הבדידות והניכור ,או חיפוש אחר יחסי
רומנטיי ע גברי על מנת לזכות ביחס כלשהו .שני פתרונות אלו מובילי את הנערה למעגל
סגור של דחייה מצד החברה והחרפת ההתנהגות הסוטה ).(Ackerman, 1969
התנועה לשחרור האישה הביאה בעקיפי לעלייה במודעות ובהתעניינות בעבריינות ובסטייה בקרב
נשי  .דויטש ) (1973מדברת על החברה המתירנית ,המציבה מכשולי על דר התבגרותה התקינה
של הנערה בסביבה מסורתית .היא מצביעה על כ שהמהפכה המינית יצרה סדק במבצר שבתוכו
נבנה ה"אני" האידיאלי של הנערה .לדעתה ,החופש המיני הוא לעתי נדירות חופש מיני ממשי,
וברוב המקרי תחושת האש של הנערות חזקה הרבה יותר בשל זיקת הפנימית לצניעות דווקא
בגלל ההזדהות ע הא  .שפירא ) (1985מונה כמה גורמי החוברי יחד ליצירת התמונה של
"נערה במצוקה" :משפחתה של נערה במצוקה פוטנציאלית היא משפחה אשר לא פתרה באופ
משביע רצו את משבר המעבר מ התרבות המסורתית באר מוצאה לתרבות המערבית באר
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מגוריה – המבנה ואופ התפקוד המסורתי נשברי  ,ובפרט התערער ונפגע באופ בולט מעמדו של
האב ,א המשפחה לא השכילה למצוא דפוסי תפקוד חדשי

והיא נאחזת בדפוסי

קיימי

ומקשיחה את עמדתה; ההורי  ,שאינ מביני את הסביבה החוביתית" ,המודרנית" ,יודעי
כי ה

מחנכי

את בת

על פי ערכי

לסביבה זו ,ותופסי

הזרי

את הסביבה כמסוכנת,

כמאיימת על הנשי הצעירות במשפחה ועל כ על כבוד המשפחה .משמעות הדבר לגבי הנערה
היא פיקוח חמור וקפדני על כל צעדיה בניסיו לשמור עליה בבית ,בתו המשפחה ,ולמנוע ממנה
כל קשר ומגע ע נערי בני גילה.
דרכי להתערבויות ולטיפול
שיקו אוכלוסיית הנערות במצוקה והטיפול בה ה מטרה חשובה במדיניות הרווחה ,לא רק
מטעמי הומניטריי אלא א מטעמי כלכליי  ,חברתיי ומדיניי כמו פריו ותועלת לחברה
ועתיד החברה הישראלית .מצוקת של הנערות במגזר הערבי קשה יותר לחשיפה מזו של הנערי ,
היות שקיימת נטייה להכחיש ולהסתיר את הבעיה מעיני הציבור מחשש לסטיגמה חריפה ,מה
שמצמצ את הידוע על ממדי התופעה של נערות במצוקה.
שפירא ) (1985מציי כי בי הצרכי של נערות אלו נית למנות ארבעה עיקריי :
.1

שהנערה יכולה להימלט אליו מפני חשיפה

"פינה חמה" :צור במקו

לקונפליקטי וסכסוכי משפחתיי  ,מקו של חוויה חדשה לצור התבודדות חיובית,
כדי להיות ע עצמה ,ללמוד להכיר את עצמה ולקבל תמיכה ללא תנאי ,מקו שבו היא
מוצאת פינה משלה לקריאה ,להאזנה למוזיקה וכדומה.
.2

השכלת יסוד ,מיומנויות והרגלי חיי בסיסיי  :נשירת של נערות ממשפחות

מצוקה באופ סמוי או גלוי ממסגרות חינוכיות בגיל צעיר היא תופעה מדאיגה שיש לה
השלכות חמורות לעתיד .אותה נערה שלא נתמכה ולא קיבלה עידוד לרכוש השכלה
יסודית מגיעה לגיל ההתבגרות ברמת השכלה כה נמוכה שאי היא מסוגלת להתמודד ע
דרישות הסביבה בהמש חייה.
.3

שיפור התפקוד האישי ,המודעות העצמית וכוחות האני :בעקבות הפער בי מה

שחוות הנערות בבית לבי החשיפה שלה לעול

המערבי דר כלי התקשורת ,נערות

מרקע חברתי מסורתי עושות את המעבר לחיי

רק באופ חלקי .לחלק

עצמאיי

תחושת תסכול ומרדנות וה זקוקות לתמיכה שתמנע הידרדרות פיזית ונפשית.
.4

אבחו מוקד

של הפוטנציאל הקיי  ,הכוונה להכשרה תעסוקתית הולמת

והקניית כלי ממשיי להשתלבות בחברה ולפתיחת הזדמנויות :חוסר תפקוד מקצועי
נובע ממחסור במגוו אפשרויות ללימוד מקצועות לנערות לצד מחויבות לדאוג לפרנסת
ולפרנסת משפחותיה עוד בטר סיו רכישת המקצוע.
פתיחת המרכז בפרדיס )בית פתוח לנערות ונשי רווקות( נתנה מענה לארבעה צרכי אלה ,תו
התחשבות ברקע שממנו באו הנערות ובאישור המשפחות.
מרכזי טיפול ותמיכה במגזר הערבי
קיימת צריכה נמוכה של שירותי עזרה מקצועיי בקרב אנשי במצוקה בשל כמה סיבות:
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.1
הסובלי

חשש מקבלת עזרה סוציאלית או נפשית .לנוכח חוסר הסובלנות כלפי אנשי
מחוסר תפקוד והפחד מטיפולי

נפשיי

ומאשפוז ,יש בפנייה לעזרה משו

איו על הדימוי העצמי ,חשש מסטיגמה חברתית .לפיכ ,נשי רווקות נמנעות מפנייה
לשירותי בריאות הנפש ,כיוו שהדבר עלול לחבל בסיכוייה להינשא ,ונשי

נשואות

נמנעות מכ כיוו שה מסתכנות בגירושי )אלקרינאוי.(1999 ,
.2

הימנעות מפנייה לטיפול בשל חוסר אמו בטיב העזרה המוצעת על ידי זרי .

.3

נורמות חברתיות ומשפחתיות אוסרות על חשיפת בעיות בפני זרי  .במחקר

שערכה מצאה סויה ) (1997כי לדעת רוב הנבדקות הערביות ,על המשפחה להתמודד ע
בעיות בנישואי

בכוחות עצמה במסגרת המשפחה הגרעינית ,וכ ג

בבעיות אחרות

שבה מעורבי מלבד האישה ג הבעל והילדי .
בחברה הערבית הדאגה לחלש ולנזקק היא ער ,ועל כ פנייה לגור
.4
לחמולה נחשבת לפגיעה בכבוד נכבדיה.

מחו

לאור זאת ,על הגורמי הרשמיי המתחילי בטיפול להביא בחשבו את מסכת הקשיי ואת
העכבות שחוותה האישה לפני שהגיעה לטיפול )בוכבינדר ואסעד .(2000 ,הסיוע חייב להינת תו
גילוי רגישות לתרבות ולערכי

הערביי

ותו הערכת מידת הסיכו שהאישה נתונה בו

)אלקרינאוי .(2001 ,זאת ,כפי שציינה גב' נדיה חילו בוועדת הכנסת )מדינת ישראל ,(2005 ,בעיקר
לאור העובדה ש"יש בעיה פנימית בתו החברה ]הערבית[ ,שמנסה להג על עצמה ולא לחשו את
הנושא הזה בשל אלמנטי

שוני

בתו התרבות .אמנ

יש היו

יותר פתיחות ויותר פנייה

לשירותי הרווחה ,אבל עדיי נוטי לעמע את הבעיה ולשמור אותה בתו התא המשפחתי ,לא
לצאת ולבקש עזרה" .היא הוסיפה כי יש לנקוט צעדי עוד לפני איתור הנערות והנשי הצעירות:
"עוד לפני האיתור צרי לבוא צעד של הסברה ,לפני שמגיעי לבעיה .השאלה מה מערכת החינו
עושה כדי להגביר מודעות ,כדי לחשו .אילו תכניות מופעלות בתו המסגרות? הא מנסי לדבר
ע התלמידות ולנסות לעשות צעד מקדי של מניעה והסברה לפני שמגיעי למצוקות? ...וג א
רוצי לטפל – אי די מסגרות .אנחנו רואי רצ של מחסומי  ,רצ של מחדלי בעניי הזה .יש
בעיה של מסגרות ,וג א נמצאה מסגרת אחת ,אי המש טיפול".
גופי שוני במדינה פועלי למע נערות במצוקה ,ובראש ובראשונה משרד העבודה והרווחה.
בפעילותו של משרד העבודה והרווחה בקרב אוכלוסיית הנערות והנשי במצוקה במדינת ישראל
כולה ובמגזר הערבי בפרט אי די כדי לענות על הצרכי  .לכ קיימי גופי ציבוריי נוספי כמו
המוסד לביטוח לאומי וגופי פרטיי כמו עמותות למיניה ,הפועלי למע נערות במצוקה .גופי
אלה קובעי מדיניות לטיפול בנערות שמטרתה להכי אות לחיי עצמאיי  .גופי אלה קובעי
מדיניות לטיפול בנערות ,שמטרתה להכי אות לחיי עצמאיי  .חלק מ המוסדות הללו מפתחי
מיומנויות וכלי מיוחדי לטיפול בנערות ,פועלי להגברת המודעות בקרב הגורמי הנוגעי
בדבר ביישובי ומקיימי בקרה על יישו המדיניות שקבעו והכלי שפיתחו כדי שנשי תפנינה
למרכזי טיפוליי פורמליי  .יחד ע זאת ,מרכזי אלה צריכי להיות מותאמי תרבות כדי
שיצליחו בהשגת מטרותיה  .כפי שציינה גב' סוניה בולוס מ האגודה לזכויות האזרח בישיבת
ועדת הכנסת )מדינת ישראל" ,(2005 ,הגיע הזמ לחשוב על תוכנית המתאימה לשוני התרבותי.
להגיד שיש שוני תרבותי זה לא יצירת סטיגמה ,להפ .יש מחקרי המאששי שאנשי שמגיעי
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מתרבות שונה – אולי יש לה צרכי שוני ,אולי שיטת הטיפול צריכה להיות שונה .לא נכו רק
להעתיק מודלי".
על פי הדיווחי

של משרד הרווחה ,אותרו כ 17,800נערות במצוקה בכלל האוכלוסייה

הישראלית .על פי אות דיווחי אותרו וטופלו  4,167נערות במצוקה באוכלוסייה הערבית ,א
מספר בפועל גדול פי שלושה עד ארבעה )מדינת ישראל .(2005 ,בישיבת ועדת הכנסת )מדינת
ישראל (2005 ,ציי מר נעמ פוקרא )נציג פורו מנהלי לשכות רווחה במגזר הערבי( כי עמדת של
הנערות במגזר הערבי נחותה מזו של הנערי בעצ היות נערות .בעוד הבחור יכול לצאת לעבודה
ולהיות עצמאי ,הבחורה אינה יכולה לעזוב את הבית ולמצוא עבודה .הוא הוסי:
"לכ ברוב המקרי היא נשארת בלי כל מסגרת חינוכית ובלי כל מסגרת תעסוקתית ,וג
בלי הורי שיבינו את הצרכי שלה ,ולא מגיע אליה עובד סוציאלי .ג א יש באותו יישוב
עובד סוציאלי ,רק במקרי בודדי נודע למשפחה שיש עובד סוציאלי שיכול לטפל בה .זה
מעגל קסמי שלא נגמר ...הנערה מופלית פעמיי ,פע אחת בגלל המסגרות ופע שנייה
בשל היותה בחורה ולא בחור ,כי בחור יכול היה לצאת לעבודה ,אבל היא מנוצלת בתו
הבית .א היא נכשלת בלימודי עקב בעיות התנהגות או בעיות רגשיות או כל מיני בעיות,
בשל ניצול ,חלה אצלה נסיגה בלימודי ,נסיגה בהסתגלות החברתית ,ואז היא נתפסת
כאילו אשמה בתו הבית והופכת להיות השעיר לעזאזל ומנוצלת לעבודות הבית .זה מעורר
אצלה כעס ואי רצו .מאות בחורות כאלה לא נמצאות בידיי של א אחד ,וזה חבל .זו
הזעקה הגדולה שלנו ,זה מעגל הקסמי .אי די כוח אד שיאתר ויטפל ,אי די תקציבי
לעשות תוכניות לבחורות הללו ...צרי לבנות מועדוני ,צרי לאפשר לה ללמוד מקצוע,
כמו ביפו ,ש מאפשרי לנערות ללמוד להיות ספריות ולתת שירותי נלווי לצד זה .אני
לא בעד שירותי ע הסטיגמה 'נערות במצוקה' אלא מסגרות רגילות שבתוכ קל יותר
לאתר אות".
מרכזי

מסוג זה נפתחו בפרדיס ובשפרע  ,וה

מוקדיה

של שני המחקרי

המוצגי

בדוח

הערכה זה.
הדוח הנוכחי מכיל ממצאי והמלצות משני מחקרי הערכה שהתקיימו בפרדיס ובשפרע  .תחילה
יוצג מער ההערכה בשני היישובי  ,לאחר מכ יוצגו בנפרד שני דוח ההערכה של פרדיס ושל
שפרע והמלצות לכל אחד ממחקרי ההערכה בנפרד .הדוח יסתיי בסיכו כללי על המהל בשני
היישובי .
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מער ההערכה
מוקדי ההערכה
הערכת שתי התכניות מתייחסת לפרק הזמ שבי ינואר  2004לאוקטובר  .2005בשל עיכובי
בראשית ההפעלה החלה הפעילות במרכז בפרדיס רק ביוני  2004ובשפרע – באפריל .2004
הדוחות כוללי את תיאור האוכלוסייה בכל אחד מ היישובי  ,השלבי של הפעלת התכניות,
תהליכי הבקרה על התכניות והיציאה מה ) ,(Phasing outהקשיי והדילמות שעלו בתכניות,
אופ קידו מטרות התכניות ושביעות הרצו של כל המעורבי בהפעלת.
הדוחות מציגי

שהתקבלו במהל שנתיי

נתוני

של פעולות ההערכה וכוללי

סיכומי

והמלצות.
כלי ההערכה ושיטת איסו הנתוני
במהל ההערכה נעשה שימוש במגוו כלי  .לוח  1מציג את שכיחות השימוש בכל אחד מ הכלי .
לוח  :1שכיחות השימוש בכל אחד מכלי ההערכה
הכלי

פירוט

תיעוד ומסמכי

מסמכי הקמה ,מסמכי הפעלה ,הזמנות
לדיוני  ,פרוטוקולי מדיוני  ,דוחות
ביניי  ,הצעות לביטוח הלאומי
נערכו תצפיות מובנות על הפעילויות
במרכזי
ועדות היגוי ,תצפיות על הפעילויות
במרכזי
ע  :הרכזות ,אמהות הבית ,מדריכות,
המפקחת על נערות במצוקה מטע משרד
הרווחה ,נשי צעירות
ע  :הרכזות ,אמהות הבית,
מדריכות/מורות ,נשי צעירות

תצפיות מובנות
)נספח ז'(
תצפיות מובנות
למחצה
ראיונות מזדמני
ראיונות פתוחי
ומובני למחצה
שאלוני  :לנשי
הצעירות )מידע
ועמדות( )נספח ח'(

שכיחות
השימוש
בפרדיס
14

שכיחות
השימוש
בפרדיס
43

55

8

14

27

16

12

11

13

29

34

מ הלוח עולה כי לצור מחקר ההערכה נעשה שימוש במגוו כלי  .כמו כ עולה כי על השאלוני
השיבו מספר נמו מ הרשומות במרכזי  :בפרדיס השיבו על השאלוני  58%ממספר הנשי
הקבועות ) 50נשי צעירות( עליה דווח באפריל  ,2005ו 44.62%מתו ס הרשומות במרכז )65
נשי

צעירות( .בשפרע

השיבו על השאלוני

 34נשי

צעירות ,המהוות  48.57%מכלל

המשתתפות ,שעל פי דיווחי הרכזת מניינ בספטמבר  2005היה  .70לפיכ ייתכ כי נתוני
השאלוני ה בפרדיס וה בשפרע נותני תמונה חלקית בלבד על הנעשה במרכזי  .לוח  4מציג
את מוקדי ההערכה בזיקה לכלי ההערכה.
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לוח  :2מוקדי ההערכה בשתי התכניות בזיקה לכלי ההערכה
מוקדי
ההערכה
הפעלת התכנית
תהליכי הבקרה על התכנית
והיציאה ממנה )(Phasing out
קשיי ודילמות בתכנית
מטרות התכנית ,השגת ותוצרי
לוואי
שביעות הרצו מ התכנית

מסמכי

תצפיות

ראיונות
פתוחי
ומובני
למחצה



ראיונות
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מ הלוח עולה כי כל מוקדי ההערכה קיבלו מענה באמצעות מגוו של כלי  .כדאי לציי כי אחד
המסמכי שנעשה בה שימוש בדוח הוא דוח הביניי  ,מפברואר ) 2005ראו לוח .(1
כוח האד שהשתת במחקר ההערכה
ע כוח האד שהשתת במחקר ההערכה נמנו רכזת מחקר ההערכה ,חוקר נוס ותצפיתניות
שצפו בפעילויות שהתקיימו במרכזי  .תצפיתניות אלה ערכו בעיקר תצפיות מובנות .בשנה
הראשונה למחקר ההערכה השתתפה תצפיתנית נוספת בוועדות ההיגוי.
דוחות פרדיס ושפרע יוצגו בשני שערי  :שער ראשו :בית פתוח לנערות ולנשי רווקות בפרדיס
ושער שני " :הייא" – מרכז רבשירותי לנערה בשפרע .
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שער ראשו:

בית פתוח לנערות ולנשי רווקות בפרדיס

11

ا اول:

ا  %ا !ح ت وا ء ا وات 
ا  

12

' &

תמצית :עיקר הממצאי בפרדיס
התכנית "בית פתוח לנערות ולנשי רווקות בפרדיס" עבור נערות ונשי צעירות בסיכו ובמצוקה
הוערכה במש שנתיי ) .(20052004התכנית הופעלה במחצית קומה בבית ספר יסודי ,ששופצה
וצוידה בהתא לצורכי התכנית .מטרות התכנית היו :חיזוק רגשי ,קיו מפגש חברתי ,מת טיפול
פרטני ומשפחתי ,קידו השכלה ,חיזוק כישורי ומיומנויות לתעסוקה עצמאית ,מת הכשרה
מקצועית ,הקניית כישורי חיי וכלי שיכשירו את הבנות לחיי עצמאיי .
התכנית פעלה בשלושה שלבי  :שלב ההכנה ,שלב פרסו

הפעילות ושלב הפעלת התכנית.

הפעילויות בתכנית הותאמו למטרות ותוכננו תכניות להשכלת יסוד ולהכשרה מקצועית ,חוגי
וסדנאות לשיפור התפקוד האישי ,פעילויות חברתיות ופעילויות הנאה ושירות טיפול פרטני על ידי
עובדת סוציאלית .כוח האד בתכנית כלל את רכזת התכנית ,א הבית ,עובדת ניקיו ,מדריכי
ומורי .
הממצאי העיקריי העלו כי התכנית בוצעה על כל שלביה ,גויס כוח אד לתכנית ,והמפעילות
העיקריות שלה ה רכזת התכנית וא הבית .שופ מבנה לצורכי המרכז ,א כי הרשות המקומית
לא השקיעה בשיפו איכותי של המקו ובציוד איכותי ולא ציידה את המקו כראוי .תהלי
איתור ומיו הבנות מוסד ונוצרו שותפויות ע גורמי המעורבי בסיוע לאוכלוסייה מסוג זו
המשתתפת בתכנית .עוד נמצא כי הנערות והנשי

הצעירות קיבלו במרכז מענה הול

למדי

מהבחינות הלימודית והרגשית ומענה למטרות בילוי פנאי והנאה .יחד ע זאת ,תחו רכישת
המקצוע קיבל מענה חלקי בלבד והפעילויות לא סיפקו את הצרכי של הקבוצות הבוגרות יותר.
כמו כ נמצא כי הזמ במרכז אינו מנוצל כראוי ,והמרכז פתוח שעות רבות כשהוא ריק מאד או
כאשר נמצאת בו קבוצה אחת בלבד של בנות .כמו כ ,א על פי שנערכו ניסיונות לעודד את הבנות
להגיע למרכז ג שלא בזמ חוגי  ,לצור בילוי זמנ הפנוי במקו – הדבר לא צלח בידי הרכזת.
באופ כללי נמצא כי המרכז נות מענה למטרה הסמויה של התכנית ,בכ שהוא מספק תוכ
לחייה של הצעירות.
הבקרה על התכנית התקיימה בחלקה .בקרה פנימית כמעט שלא התקיימה ,למעט מעקב שניהלה
א הבית אחר השתתפות של הבנות בפעילויות הפורמליות .התקיימה בקרה קבועה של ועדת
ההיגוי של התכנית ,ועל חלק מחברי הוועדה א הוטלו משימות לביצוע; יחד ע זאת ,הבקרה
שקיימה הוועדה לא שימשה תחלי לבקרה פנימית וקבועה על התכנית .כמו כ נמצא כי א על פי
שהתקיימה הערכה חיצונית על התכנית ,רוב המלצות הביניי שלה לא יושמו .למרות כל אלה
נערכו במרכז מאמצי

לייצב את התכנית ולפנות לגופי

היכולי

לתמו במטרותיה לקראת

יציאתו של הביטוח הלאומי מ התכנית.
קשיי רבי
שוטפת ,קשיי

עלו בהפעלת המרכז :קשיי
הקשורי

ארגוניי

ולקיחת אחריות לפרויקט ,קשיי הפעלה

בתמיכה בצוות והכשרתו וקשיי

רגשיי

ותרבותיי  .על חלק מ

הקשיי דווח בדוח הביניי וא נכתבו לגביה המלצות .בפועל טופלו רק המלצות שנגעו לרכזת,
ואילו ההמלצות שדרשו את טיפול הרשות המקומית לא טופלו או טופלו בחלק .על חלק הגדול
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של הקשיי נית היה להתגבר באמצעות תמיכה רבה יותר של הרשות המקומית במרכז והיענות
לצרכיו .טיפול בחלק מ הקשיי שהועלו דורש תכנו תכניות לטווח ארו במרכז ,למשל תכניות
לטיפול אישי ,משפחתי וקהילתי ,א חלק מ הקשיי נובעי מאופי התרבות והמסורת ודרוש
אור רוח מצד מפעילי התכנית כדי להתגבר עליה .
מבחינת התפוקות של התכנית ,קיימת הלימה טובה בי המטרות המוצהרות בהצעה שהגישו
המפתחי

לבי הציפיות והמטרות שהושגו במהל התכנית .לא כל המטרות טופלו באותה

אינטנסיביות ,ולא כול הושגו במלוא .אול

נראה כי רוב המטרות קודמו לשביעות רצו

המעורבי  .שתי מטרות חשובות שטר טופלו במלוא ה הכשרה מקצועית והגברת המודעות
והרגישות בקרב המשפחה והקהילה לצורכיה של הצעירות ולמצב הרגשי והחברתי .נמצא קשר
בי היחס של המפעילי לבנות ,לחוגי  ,לסדנאות ולפעילויות במרכז לשיפור היכולות של הבנות
)הרגשיות ,החברתיות ,הלימודיות וכדומה( .העובדה שבי מטרות המרכז היו שיפור ההשכלה של
הבנות והכשרת למקצוע ,והעדויות לשיפור בתחומי אלה ,ביססו את מעמדו של המרכז בכפר
והשיגו לו גיבוי מצד הקהילה .יחד ע

זאת ,לא תוכנ מער פעילויות שיקרב את המרכז

לאוכלוסייה ויית לו "הכשר" מוחלט יותר .ולבסו ,א על פי שבאופ כללי קיימת שביעות רצו
מ התכנית מצד כל המעורבי בה ,שביעות רצו זו מהולה באכזבה רבה מ העובדה שהרשות לא
נטלה חלק פעיל ומאפשר בהוצאת התכנית אל הפועל וא הערימה קשיי על הביצוע המוצלח.
נית לסכ

ולומר שלאחר התיקוני

המתאימי

התכנית מתאימה לביצוע במקומות שוני

שתנאיה דומי לאלה הקיימי בפרדיס .מבנה התכנית והצוות שהפעיל אותה חיזקו את הבנות
והקנו לה מיומנויות שתסייענה לה בחייה בעתיד.
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המלצות
 .1רצוי לחפש למרכז מקו מאיר פני יותר מ הקיי  ,או לחלופי לפעול לשיפור הסביבה
החיצונית והפנימית של המרכז.
 .2כדאי לבחו את צורכי המרכז מבחינת ציוד וכוח אד ולהקצות תקני ותקציב תואמי .
 .3כדי למלא את חייה של הנשי הצעירות בתוכ במש שעות ארוכות יותר במהל היו
כדאי ליזו מגוו פעילויות פנאי שתמשוכנה את הנשי הצעירות להגיע ג למפגשי
חברתיי בלתי פורמליי ,שאינ

בתכנית קבועה מראש של חוגי  ,ולצייד את

תלויי

המקו בהתא .
 .4הנשי הצעירות כמעט שלא קיבלו טיפול אישי או קבוצתי במסגרת התכנית .כמו כ לא
נבנתה תכנית לשיפור המודעות והרגישות בקרב המשפחה והקהילה לצורכיה של הצעירות
ולמצב הרגשי והחברתי כמתחייב מ ההצעה .מומל לפתח תכניות טיפוליות קבועות,
פרטניות וקבוצתיות ,וכ לפתח תכניות קהילתיות שיכללו ימי עיו והרצאות בתחומי
הקשורי למערכות יחסי בי הורי לילדי ,לתרבות המשתנה ,לגיל ההתבגרות וכדומה.
א מפאת עומס עבודתה אי לרכזת אפשרות למלא תפקיד זה ,יש להקצות לכ עובדת
סוציאלית אחרת.
 .5יש להגדיר באופ ברור את תפקידיה של א הבית ושל רכזת התכנית .הגדרת התפקידי
צריכה להתאי להיק המשרה של כל אחת מה.
 .6מומל להקפיד על תכנו זמ נכו של הפעילויות במרכז ,למע ניצול יעיל של שעות
הפעילות במרכז .תכנו זמ נכו עשוי לאפשר למספר רב יותר של נערות ונשי צעירות לקבל
שירותי במרכז .א יתברר כי למרכז אי יכולת להכיל את כל הנשי הזקוקות לשירותי
אלה ,יהיה צור לקבל החלטות באשר להגדרת זמ השהייה של כל נערה ואישה צעירה
במרכז .א יוחלט על הגבלת זמ השהייה במרכז ,יהיה צור לדו ג בסוג המענה והמינו
שיינת לנשי אלה לאחר שתצאנה מ המרכז.
 .7לאחר שתי שנות הפעלת התכנית רצוי לבחו מחדש את מערכת הקריטריוני

למיו

הנשי הצעירות אל מול המציאות והצרכי העולי בכפר .יש לבחו את יכולתו של המרכז
לתת מענה לכל הנשי הצעירות הנזקקות לשירותיו.
 .8כדאי לקיי

מסגרות דיווח ובקרה קבועות ה בתו המרכז ,באמצעות המורי

והמדריכי המפעילי את החוגי  ,לרבות דיווח כתוב )שאלוני דיווח( ,וה מחו למרכז ,ע
מנהל מחלקת הרווחה והצוות המפעיל את המרכז.
 .9מומל לקיי בקרה על נוכחות בפעילויות בהתא להיק השעות שהתחייבה אליו כל
נערה.
 .10המרכז צרי לבחו את יכולתו להיענות לצרכי משתני של הנערות והנשי הצעירות
המגיעות למרכז ,כל עוד ה עומדות בקריטריוני לכניסה למרכז ,ולהתאי את הפעילויות
לצורכי קבוצות הגיל השונות.
 .11מומל לבחו את המלצות דוח הביניי
האחראי ליישו כל אחת מה.
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והדוח הסופי ולמפות אות על פי הגורמי

 .12יש להפנות מאמצי מיוחדי ליצירת קשר ע גופי שביד לסייע למרכז בפעילויות,
בתקציב ושעות ובכוח אד  .כל זאת תו קבלת אחריות מצד הרשות לביצוע המעבר ממסגרת
שלתכנית לחלק אינטגרלי של המערכת.
 .13כדאי לנתח כל אחד מסוגי הקשיי שהועלו )התרבותיי והרגשיי  ,הארגוניי  ,ההפעלה
השוטפת ,תמיכה והכשרה( ולהכי עבור מער פתרונות אפשרי.
 .14כדאי לספק הנחיה והכשרה קבועה לרכזת התכנית ,כדי שתוכל לבצע את תפקידיה
ביעילות ובמקצועיות .ג אנשי הצוות האחרי בתכנית צריכי לקבל הדרכה שתסייע לה
לשפר את תפקוד בהקשר המיוחד של נערות אלה ותרבות.
 .15רצוי שהרשות תקבל על עצמה מחויבות ואחריות לביצוע התכנית ולאפשור קידומה
והשגת מטרותיה .הרשות צריכה לקבל אחריות בכל הנוגע להפעלת המרכז ולרווחת מפעיליו
כדי לאפשר לאנשי מתאימי לעבוד ע הנשי הצעירות.
 .16רצוי ליצור קשר ע

גורמי

)פרטיי  ,עסקיי

וממשלתיי ( שביד

לספק קורסי

מקצועיי  ,תו השקעת מאמ מיוחד לאפשר לנשי צעירות אלה לרכוש מקצוע ולשפר את
מצב התעסוקתי.
 .17נראה כי לאחר שנתיי של תכנית ,שנחשבת בקרב המכירי אותה לתכנית מוצלחת ,רצוי
לקד את פרסומו של המרכז בכפר ולהעלות את קרנו באופ פורמלי .תמיכת הרשות תסייע
לשיפור המיצב של התכנית בכפר.
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أ .أه ا
  "ا"! اح  ت واء اوات" )( ' &$ا  #$%$ت
وا6ت ا ا 4  ,5$ (1وا /"' , 01 21 &3ا"*+ ,-.ل ا ,
.20052004
 <1 1و ="41ه<ا ا"  )( Fن "Cر% =@ AB ,C Dر>& ا%ا&
Hى  DGK1و* 0 1ءم  IاH.ت ا%Cت <Gا ا"  .
آ! أه%اف ا"   :ا $ا@(  ،إ' & ا ء ا IK61 ،(CHا  ،
 $1اFءات واGرات   /ا $%1 ، /اRه /ا ، (Gإآب Gرات
اWة ،وادوات U1ه /ات  . Tة  .0
 /Cا"  *-ث ا & . : /.ا%CZاد 1 & . ،و $ا6ط  ،و & .
 ="41ا" * 1 .ء & )ت ا"  ]ه%اف وآ<\  [4 1ا   1
ا%ا( وR1ه . ، (G /ت وور^ت  ,WاZداء ا) ، (B 6ت ا&CH
و)ت & و*C & %+ج )دي  & C /"' ,ا .&CHاة ا & )(
ا"  ^ ! آة ا"   ،أم ا"! )اUو&  ,Cا"!( ، &)a & C ،
^ ,$%و  .,
! ا ا& أن ا"  < )(

  Aا 0 .و' %K1 1ى &$6

 "  وات أه Gآة ا"  وأم ا"!  .و' %ر  ا"b. c
اH.ت اآ I ،أن ا # KاB$  ( Wف ا , -Fا Zال & C c C
ا  ا D%Kو  GK$اFن Bرة & & C !1 .اء ات و,GB1
وإ6ء ^اآت GH Iت  $% & e GاF  C%ن d c Cار ا6رآت )(
ا"   .و ,"1أ 3$أن ات واء  () , 1اآ اد ا*=  ,ا,.
ا & وا@& واد  c Cأه%اف ا) 0وا&.
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ا  Kل اآب اF) &Gن  Hوات )( ه<ا اKل   %1اH.ت
اCKت اZآ" > .وو %Hأن ا'! )( اآ  B /f$رة & وان
اآ ح >Cت @ا وه +ل  ,اس أو 1ا &CK 0) %Hوا%.ة )[
 ,ات  .زد  c Cذ\ ا c C 0ا , dاWوت ا(  21ام IK6 G
ات  c Cا(Kء إ cاآ  () c.اZو'ت ا(  ) G) ="41ت )ن ه<ا
ا  Zا<ي ' !  0اآة  K / F$ح .وC /F6م  ,"1أن اآ (4$
اد ا (  "  3 jن Wة ات.
ر'& ا B !1 – ()%رة  .&Hو ,F1  "$1هك ر'& دا%C  ،& +ا
ا& ا( ' !  Gأم ا"! .ل 6رآ& ات )( ات ا>& .وآ!
 &oر'& دا&  &K ,ا  "  0Hو)ُ m c C !5أ3Cء ا G &Kمّ
 .&$<1إ bH cذ\ ,F1  ،ا'& ا( ' !  Gا  ,C *$% &Kر'& دا& +
و . "  &oو ,"1ا c C 0ا , dوHد ر'& +ر)  "  &Hن &"d
اeت ا .="41  & .و c Cا , dآ ّ/ذ\ <! )( اآ GHد
@ %ا"  وا 0Hإ cاpGت ا(  GF$د Cأه%ا)  &p@1 0وج ا, R
ا@(  ,ا" .
ووا 12ا آ ا  -) ./ا !,ت 

ا e : +ت  &a1و(1

اUو&  ,Cا6وع وeت )( ا /اKري وeت C% & e G
ا '4وR1ه  0وeت  &@Cو .&)oو1 1ول  mاBت  ,5ا$
ا ( .وآ"! e1ت %Bده .وe1 &K !1  Cت  & e Gآة
)[   ،اeت ا(  &K !" 41ا  &4ا 1  & Wأو !KC
Bرة  .&Hوآن  ,ا ,Fا ' c C b fآ"  ,اBت $%1 "C
د Cاآ"  bH ,ا  &4ا  & Wآ وا>.01H. &K
 m &Kا bCBا4و [4 1 b 41 &.ا   %ى ا" () %اآ ،
 /-ا    &Kا &B 6وا & واKه ،&$إ أن  mاBت
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 &"@ ,C &Hا &)-وا %و b 4$ا r$ G C b fوا/"' , (R
<ي ا" .
)) 34 -دود ا * &o :()%ء & %Hة  ,اZه%اف ا & )( ا'اح ا%م
 /"' ,ا4ر ,$و ,ا'ت واZه%اف ا( '*+ ! %ل ا" 1  .
 IH &KاZه%اف  #ا +و  =W1آ B Gرة %"$ ,F .& 1و أن IH
اZه%اف  21اeل  Gإ IH (5$  cا o .,ه)%ن ه ن  1
B GKرة آ & وه اRه /ا (Gوز$دة ا (Cوا () &>Wأو>ط
ا & واH. IKت ات و ,G.ا@& وا. &CH
)( ا &Wأن   1 ,W1ات وR1ه  &G  ,Gو^Gد%. c C ,G1وث ا,W
)( ه< DاKت آ!  , ,أه%اف اآا( ر> !  &Fاآ )( ا&$
وو 0 %Hد bH , Cا .IKإ bH cذ\ I ،ذ\  , /FG [4 $
ات $ب اآ  Fن و () .0"H , " 0 K$ا ،&$Gو c Cاd
 ,اC /F6 0م هك اآء  ,ا"   IH /"' ,اs) ، Z ,ن ه<ا
اآء

ط  "& أ  /آ"ة Zن 2ا  &4ا1  & Wه Bرة )& )(

إ+اج ا"  إ . cا<  /وو"C !5ت %$%Cة أ م K D<1ح.
 ,F$أن  /Kول ا % 0إHاء اW Bت ا>"&  ="41 ,F$ا"  )(
أ آ,

 & ذات tوف  &$ &G6ا c" .#$%$ا"  وا '4ا<ي

@"C 0ز  &B ^ ,ات وزودهG ,رات %C1ه() ,G1. () ,
ا"./
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e1ت
 <ّ"W$ .1ا"F ,C rWن أ) , /3اFن ا=  & 'uاآ ) ،0أو
ا c C /ر) Iى ا [Wا ر (Hوا%ا  ( +آ.
W) <ّ"W$ .2
وB 1

اH.ت اآ  &. ,ا%ات واى ا &

*آت و ا& *&.

 , .3أ/ /Hء .ة ات 3ن *+ل >Cت ام ا<2"Wُ$ & $4
%C [4 1د  ,ات ا)<K &Gب ات  6رآ& )( ءات
ا d &CHر>& و! @& "  2%Wد > ً  ,ات  ،آ
  GK1 , %اFن  *$ءم  Iه< Dا.&F u
 /BW1  .4ات  &B ^ &K c C "$1أو  () &CHإ@ر
ا"  و  ,W   [4 $ا (Cوا () &>Wأو>ط ا &
وا DK1 IKاH.ت وا &Wا@& وا  &CHت آ $
ا'اح  c Cذ\ $41 <ّ"W$ .ا  ) &o &H*Cد &$و &CHوا 
Hه /61 &$أ ً $درا>& و 5Wات )( اKت ا & *'ت
 ,اZه( واZود ،ا &)-اfة ,> ،ااه& و  ^ .0إذا  % ,F$ى
اآة  b" ،آ-ة ا ،/إ   &Fم  D<GاB 1 bK) ،&G
 & Cا &CHأ+ى.
 bK$ .5أن %Wد Bرة وا  &W5ه( و &tأم ا"! و آة ا" .
 bK$أن *$ءم  %$%W1ا K. I Atا% &tى آ.G ّ/
 <ّ"W$ .6اهم  aو [4 1ا'! ا  jWBت )( اآ
>*fل >Cت ات )( اآ Bرة  .&Hا  [4اjWB
 '!  ,ا ,Fأن  j$اKل أ م %Cد أآ"  ,ات وا6ت
 BWل  %+ c Cت اآ .إذا  ,"1أن اآ ' dدر  c Cا>ب
 IHاء اHWت  D<Gا  %ت > bHا 1ذ 'ار  Bص %$%W1
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ز F ,ث آ ّ/وا%.ة  ,ات وا6ت )( اآ. () .ل ا 1ذ 'ار
 %$%Wز  ,اFث )( اآ > ,أ &6' 3$ع ادّ ا<ي ّ%$م
 ء + %و , ,GHاآ.
 % .7ور % , , Cء  ="41ا"   <"Wُ$إCدة ا$ () F
 AB1ات إزاء اا' IواH.ت )( ا bK$ .&$ا% Fرة
اآ  )1 c Cردود  IKا6ت ا ا.01 %+ ,KW$ (1
 <ّ"W$ .8إ' & ا@  $%ا"*dت وا'& ا%ا& دا /+اآ ودا،0 +
 $%1 ّ$ rWا $دا /+اآ ا> &4ا  ,وا^ ,$%ا<,$
"4$ن ات  )( ذ\ ) (4+ $1 $%1ذج 1ر ، ($أ  +رج
اآ )*+ ,ل  ' $%ا) Dوا '4ا<ي  /ّ$اآ.
 <ّ"W$ .9إHاء ر'&  c Cا6رآ& )( ا@6ت %C b.د اCت ا<ي
%G1ت  0آ) ّ/ة.
 c C .10اآ )W

'%را &" 1 c C 01اH.ت اfة  ت

واء ا ا , B$ (1إ cاآ @ ا>) $ ,د+ل اآ و
* , %ء & ا@6ت H.ت ا /Kا  &.
W) <ّ"W$ .11

e1ت ا ,$$ا ( .وا (Gو b. GW

ا eاUو&  ="41 ,Cآ.G ّ/
B 1 bK$ .12

GHد 6u &e+ء  I &'*Cهpت  GF$دC

اآ ت واات واCت واة ا & .آ ّ/ذ\ *+ ,ل
 (1اUو&  bH ,ا  < &4ال  ,إ@ر   إH cء 
K$أ  ,اGKز.
.13

 / W1 <ّ"W$آ ّ/وا , %.أاع اBت ا4و) &.ا&)-

وا@& وا &aوا /اKري وا C%واRه (/وإ%Cاد , &CK
ا Wل ا.&F
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 <ّ"W$ .14إ4Cء ا 0HواRه /ا%ا آة ا"   , ,Fام
 &CK Gtو  .&Gأ 3$أ)اد ا '4ا+xون )( ا"   bK$أن
 $ا اuر^د ا<ي %C$ه  ,W1 c Cأدا () Gا  I /ات
و.,G)o
 <ّ"W$ .15أن  c1ا U &4و& واا   ="4ا"  وإ&.1
اKل  =Wأه%ا) c C .0ا U (1 &4و& )  / = $اآ
ورا ,F 0  &.ا ^Zص ا>" , ,ا I /ات.
 <ّ"W$ .16اB1ل GH Iت ) &e+وK1ر &$و GF$ (& F.إ4Cء
دورات *+ ,ل <ل GHد  ,F &e+ات وا6ت   إ%.ى
ا , ,yW$  ,Gإ Fت ا ا@ () ,Gا./
 % .17ور % c C , Cء  ="41ا"  ا<ي  D"$ا 4ن 0 C
 F) 1 <ّ"W$ ،ًWH Kة اآ )( ا &$ور) , 0R^ Iا&.
ا>& , .ا ,Fأن $ه ا C%ا<ي  , D $ا %@1 () &4
و &F z>1ا"  )( ا.&$
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הכפר פרדיס – האוכלוסייה והתכנית
האוכלוסייה בפרדיס
הכפר פרדיס ממוק מזרחית לכביש מספר ) 4כביש חיפהתל אביב היש( וצופה לי התיכו .הוא
שוכ כ 2ק"מ מצפו לזיכרו יעקב ,בצומת המחבר את כביש מספר  4ע כביש יוקנע  .פרדיס
וג'סר אלזרקא נותרו הכפרי הערביי היחידי במישור החו אחרי .1948
הרשות המקומית בפרדיס נוסדה לראשונה בשנת  .1952עד אז הונהג הכפר בידי מוכתארי  .ב
 1996הוקמה בפרדיס מחלקת הרווחה ,ועד לשנה זו ) (2006שילש עצמו מספר המטופלי בה ה
בשל העמקת המצוקה הכלכלית ,ה בשל נגישותו וזמינותו של השירות וה בשל העלייה במודעות
של הצעירות ,המשפחות והקהילה לשירות.
המרחב הגיאוגרפי שבו שוכ פרדיס מוגדר כ"מרחב ביניי פתוח" וכולל שמורות טבע ,פארקי ,
יערות ואזורי כפריי וחקלאיי  .שטחו הכולל של הכפר  4,450דונ  ,והוא מורכב משש שכונות
עיקריות המקיפות את גרעי הכפר ,אשר בו ממוקמי

מרכזי השירותי

השוני  :המסחר,

המסגד ,קופת חולי  ,בנק ,דואר ,בתי ספר ,מועצה מקומית וכיוצא באלה.
בפרדיס מתגוררי  9,900תושבי )על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספטמבר (2005
ו 1,800בתי אב )על פי סקר המועצה המקומית בשנת  ,(2000כול

מוסלמי

סוני  .כ43%

מהתושבי ה ילדי ובני נוער עד גיל  .17מספר הנערות והנשי הצעירות בכפר בנות  3015הוא
 ,1,300מה  200שנשרו מבתי הספר ולא נישאו .שיעור הנשירה של נוער מבתי הספר מגיע ל.25%
יחד ע זאת ,נערות במגזר הערבי נושרות פחות מנערי מבית הספר ,ש מותר לה לשהות א על
פי שה נמצאות מחו לבית .נשירת מבית הספר פירושה עבדות במשפחה עד לנישואי .
המעמד הסוציואקונומי של האוכלוסייה בפרדיס נחשב לבינונינמו )מדורג בשליש התחתו
ובאשכול השלישי של מדרג הרשויות המקומיות בישראל( .רק מספר מצומצ של משפחות נמצא
במעמד סוציואקונומי גבוה .לפי הסקר האחרו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הכפר
פרדיס דורג במקו ה 189מבי  201יישובי בהתא לקריטריוני של רמת חיי .
אוכלוסיית פרדיס מתגוררת בצפיפות רבה בשטחי המאוכלסי וללא תשתיות ראויות .השכונות
הוותיקות וגרעי הכפר ה

אזורי

צפופי

הסובלי

מבעיות תשתית ותחבורה )צפיפות דיור

וכבישי צרי ( ,המקשות על החיי בכפר ,פיזית וחברתית.
בשנתיי

האחרונות התאפשרה בנייה ב"גבעת פרדיס" .התכנית מיועדת לבניית  1,600יחידות

דיור .תכנית זו תורמת רבות להתפתחות הכפר והיא נועדה לפתור את בעיית צפיפות הדיור,
להרחיב את הכפר ולקלוט זוגות צעירי כדי למנוע הגירה מהכפר.
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מרבית התושבי ה שכירי העובדי בעבודות חקלאיות ובמפעלי ביישובי סמוכי  .שיעור
האבטלה בכפר גבוה ,בעיקר בקרב נשי ) .מתו :מחלקת הרווחה פרדיס והרשות למלחמה בסמי;2004 ,
ויקיפדיה ;2006 ,מרכז האינפורמציה הלאומי הפלסטיני(1999 ,

אוכלוסיית היעד לתכנית והקבוצה המשתתפת בה
אוכלוסיית היעד מורכבת מ 200נערות ונשי

צעירות רווקות ביישוב שמכיל אוכלוסייה

מוסלמית בלבד .הנערות נמצאות בסיכו נשירה וחלק מ הנשי הצעירות נשרו מבית הספר בגיל
צעיר ,לא השתלבו במסגרות חינו אחרות ,ועל כ רמת ההשכלה שלה נמוכה .ממוצע שנות
הלימוד באוכלוסייה זו הוא ) 7.75סטיית תק .(2.76
תרשי  1מציג את התפלגות רמת ההשכלה.

מספר נשים

8
7
6
5
4
3
2
1
0

התפלגות רמת ההשכלה של הנשים הצעירות
7
6
5
4
Series1

3
1

1

1

2

3

4

7
6
5
שנות לימוד

8

9

10

11

12

תרשי  :1רמת ההשכלה של הנשי הצעירות על פי שנות לימוד
מ התרשי עולה כי בקצוות מצויות שתיי מ הנשי שסיימו עד שתי שנות לימוד וחמש שסיימו
 12שנות לימוד .חמש נחקרות ציינו כי ה לומדות 22 ,ציינו כי אינ לומדות ושתיי לא השיבו
לשאלה זו.
הנשי

הצעירות מועסקות בדר כלל בעבודות מזדמנות ,ומועדות לעתי

לניצול בידי זרי .

באשר לקבוצה הנבדקת ,עשר מבי  29המשיבות עובדות :ארבע עובדות בחקלאות ,שתיי עובדות
במשק בית ,שלוש עובדות בניקיו ואחת לא פירטה.
חלק עברו את גיל הנישואי המקובל ,סיכוייה להינשא פחתו ,והדבר הביא לירידה בדימוי
העצמי שלה .מצד אחד ה נחשבות לעול על משפחת ,ומצד שני ה משרתות את כל המשפחה
ואי לה חיי פרטיי משל עצמ .ה חשות תחושת קיפוח וניכור בקהילה ,ואינ מקבלות בה
מענה לצורכיה .כל אלה מגבירי
והסביבה .נוס על כ ,מדובר ג

את תחושת הכעס והתסכול שלה כלפי המשפחה

בנערות בסיכו נשירה ,המבקרות עדיי בבית הספר) .עיבוד

מתו הצעת הפרויקט בפרדיס (6.1.03
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בראשית הפעילות במרכז דווח על השתתפות של  72נשי צעירות ,ביניה כ 50מתמידות וכ20
נוספות הרשומות במרכז .באפריל  2005נותר מספר המתמידות בעינו ,ודווח על  15נשי צעירות
המגיעות מדי פע ונחשבות ,לדברי הרכזת" ,מתנדנדות" .חוסר ההתמדה נבע בעיקר מ העובדה
שבעונות שבה מוצאות אות נשי עבודה ,ה חדלות להשתת בפעילות המתנהלת במרכז12 .
נשי צעירות מבי  29המשיבות משתתפות בפרויקט שנתיי  ,והשאר – שנה אחת.
הנערות והנשי הצעירות מתחלקות לשלוש קבוצות גיל:
.1

נערות בנות ;1815

.2

נשי צעירות בנות ;2419

.3

נשי צעירות בנות .3425

מ המידע שהופק משאלוני המידע והעמדות שהועברו בסו השנה השנייה עולה כי ממוצע גיל
המשתתפות בפרדיס הוא  25.14וסטיית התק  .6.75ממצא זה אינו עולה בקנה אחד ע דיווחיה
של רכזת התכנית ,שלפיה קבוצת הביניי ) (2419היא הקבוצה הגדולה ביותר וגודלה הול את
גודל הקבוצה באוכלוסייה בפרדיס .ייתכ כי הרכב המשיבות ) 40.3%מתו  72נערות רשומות ו
 58%מתו  50משתתפות פעילות( הביא להטיה בנתוני הגיל.
התכנית
התכנית "בית פתוח לנערות ולנשי רווקות בפרדיס" הופעלה במש שנתיי ) (20052004עבור
נשי צעירות בסיכו ובמצוקה .התכנית הופעלה במבנה בית ספר יסודי ,שבו יוחדה חצי קומה
לתכנית .המבנה שופ וצויד כ שיתאי לפעילות במקו  .גרעי המשתתפות היו נשי צעירות
שלקחו חלק במפגשי ע העובדת הסוציאלית לנערות ,אשר מונתה לרכזת התכנית .התכנית
נועדה ,בי השאר ,להרחיב את מספר הנהנות מ השירותי

הללו .בתכנית שהוצעה למוסד

לביטוח לאומי נכללו הנשי הצעירות ,משפחותיה והקהילה כולה .מטרות התכנית היו:
.1

חיזוק הדימוי העצמי ,תחושת הביטחו והשייכות בקרב הנערות והנשי ;

.2

מת לגיטימציה למפגש ע קבוצת השווי ;

.3

מת שירות פרטני שיסייע לה להתמודד ע בעיות ומצוקות אישיות ,משפחתיות

וסביבתיות;
.4

קידו רמת ההשכלה;

.5

חיזוק כישורי ומיומנויות לקראת תעסוקה עצמאית;

.6

מת הכשרה מקצועית המתאימה ליכולת ,לצורכי השוק המקומי ולנורמות

ולערכי של החברה הסובבת;
.7

פיתוח כישורי חיי

וכלי

עצמאיי

שיאפשרו לה גדילה והתפתחות אישית

מספקת ,בהתאמה לתנאי החיי שלה.
התכנית פעלה בשלושה שלבי :
שלב ראשו :הכנה – גיוס כוח אד  ,יצירת שותפויות ע ארגוני שוני  ,איתור מבנה מתאי
ושיפוצו ,הכנת תכניות פעילות שבועיות וחודשיות ,איתור נערות ונשי והכנת המשפחות.
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שלב שני :פרסו הפעילות.
שלב שלישי :בחירת פעילויות והפעלה.
הפעילויות העיקריות שהציעה התכנית כדי להשיג את מטרותיה היו:
•

תכניות להשכלת יסוד;

•

תכניות להכשרה מקצועית;

•

חוגי וסדנאות להעצמה ולשיפור כישורי החיי ;

•

פעילויות חברתיותקהילתיות לגיבוש חברתי ולקישור לקהילה הרחבה;

•

טיפול פרטני באמצעות עובדת סוציאלית הנמצאת במקו .

כוח האד שיועד להפעלת התכנית כלל את רכזת התכנית – עובדת סוציאלית במשרה מלאה –
א בית ,עובדת ניקיו ומדריכי ומנחי בהתא לפעילויות השונות) .מתו :מפעל מיוחד" :בית
פתוח לנערות ונשי רווקות בכפר פרדיס"(
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ממצאי
הממצאי יוצגו בחמישה סעיפי עיקריי  :שלבי הפעלת התכנית ,תהליכי הבקרה על התכנית
ויציאה מ הפרויקט ,קשיי

ודילמות ,קידו

מטרות התכנית ושביעות הרצו של המעורבי

בתכנית.
שלבי הפעלת התכנית
פרויקט "בית פתוח לנערות ונשי רווקות" הופעל בשלושה שלבי :
שלב ההכנה :איתור מבנה ושיפוצו ,גיוס כוח אד להפעלת התכנית ,יצירת שותפויות ע
גורמי וארגוני שוני ואיתור ראשוני של נשי צעירות המתאימות לתכנית.
שלב המיו ופרסו הפעילות :פנייה למשפחות והכנת לקראת השתתפות הנשי הצעירות
בתכנית ,גיוס גורמי ברשות ובבתי הספר להמש איתור הנערות.
שלב הפעלה התכנית :בחירת פעילויות שיסייעו בהשגת מטרות התכנית ,הכנת תכניות
פעילות שבועיות וחודשיות והפעלה שוטפת .כדאי לציי שבשלב זה נמש תהלי המיו.
שלב ההכנה :איתור מבנה ,בחירת כוח אד ויצירת שותפויות
החלל שנבחר לשמש את הבית הפתוח לנשי צעירות רווקות בפרדיס הוא חצי קומה במבנה בית
ספר ששופצה והוסבה למרכז לנשי הצעירות .הסבת המבנה לתפקידו וציודו הוטלו על הרשות
המקומית ,והיא ביצעה את חלקה תו שימוש בסיוע כוחות פנימיי .
כוח האד שנבחר להפעלת התכנית כלל שתי עובדות עיקריות :רכזת התכנית וא הבית .נוס על
כ הוקצתה למרכז עובדת ניקיו .המדריכי והמורי לפעילויות השונות נבחרו על פי התאמת
לצורכי התכנית ולמטרותיה.
רכזת התכנית :הרכזת היא העובדת הסוציאלית לנערות במצוקה בפרדיס ,בעלת ניסיו בטיפול
בנערות במצוקה ,שנטלה על עצמה לרכז את התכנית .חלק הארי של משרתה היה במרכז ,א היא
הוסיפה לשמש ג כעובדת נערות בלשכת הרווחה ביישוב .לדבריה ,היא התקשתה למלא את שני
התפקידי בד בבד ,כיוו שהמרכז גזל ממנה זמ רב ה בשלב הראשו ,שלב ההתנעה ,וה בהמש
ההפעלה .הג שתפקידה במרכז היה אמור להיות ארגוני וטיפולי ג יחד ,היא התקשתה למלא
את תפקידה הטיפולי בנערות בשל הנפח שתפס התחו הארגוני .הרכזת ציינה כי היא נפגשת מדי
פע ע כל אחת מ הקבוצות ,א הפגישות ע הקבוצה הצעירה ) (1816אינ קבועות ,הפגישות
ע

קבוצת הביניי

) (2319מתקיימות אחת לשבועיי

לפני שיעור אמנות ,ורק ע

הקבוצה

הבוגרת ) (+24היא נפגשת באופ קבוע בשבת למפגש ב שעה וחצי.
א הבית :א הבית היא בוגרת חטיבה עליונה .תפקידה לא הוגדר מעול  ,והעמימות שליוותה
אותו אפשרה גמישות רבה במטלות שהוטלו עליה .גמישות זו הביאה לידי עומס רב שהוטל עליה
מעבר להיק משרתה ולגובה השכר שקיבלה ,והקשתה על תפקודה במרכז .בפועל הייתה רוב
עבודתה משרדית.
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א הבית אהובה מאוד על הנשי הצעירות ,והיא מילאה את תפקידה היטב ,לשביעות רצו רכזת
התכנית והנשי הצעירות.
מלבד רכזת התכנית וא הבית ,הגופי העיקריי שהיו מעורבי בתכנית ה הרשות המקומית,
בעיקר שירותי הרווחה ברשות ומחלקת החינו באמצעות קצי ביקור סדיר; בתי הספר; המוסד
לביטוח לאומי; משרד החינו באמצעות תכנית היל"ה; משרד התמ"ת )התעשייה ,המסחר
והתעסוקה( ,האג להכשרה מקצועית; ומשרד הרווחה באמצעות הפיקוח על נערות במצוקה ואג
להכשרת נשי – היחידה לפיתוח נשי  .במהל הפרויקט נוצרו קשרי ע גופי נוספי כמו
הג'וינט ,גורמי

שעסקו ביזמות אישית ומפעילי תכניות שונות )ראו חלק  ,3.2.4יציאה מ

התכנית(.
שלב המיו ופרסו הפעילות
השותפות העיקריות לתכנית היו ,כמוב ,הנשי הצעירות שנבחרו להשתת בה .הבסיס לקבוצת
הנשי הצעירות בפרדיס הייתה קבוצה טיפולית של נשי צעירות ,שהפעילה מחלקת הרווחה של
הרשות המקומית עוד לפני שנפתח המרכז.
בעת תכנו התכנית הוצבו קריטריוני למיו מועמדות .בהצעה שהגישה הרשות המקומית למוסד
לביטוח לאומי נקבע כי למרכז יתקבלו נשי צעירות רווקות עד גיל  ,24בסיכו נשירה או נושרות
מבתי ספר בגיל צעיר ועקב כ בעלות השכלה נמוכה ,אינ משולבות במסגרות חינו אחרות
ועוסקות בעבודות מזדמנות .חלק עברו את גיל הנישואי

המקובל ועל כ סיכוייה להינשא

פחתו; מצד אחד ה נתפסות כעול על משפחת ,ומצד שני ה משרתות את כל המשפחה .ה בעלות
דימוי עצמי נמו וחשות תחושת קיפוח וניכור בקהילה ,ועד לפתיחת המרכז לא נית לה מענה
בקהילה .המרכז נבנה כ שיית מענה לכל קבוצת גיל על פי צרכיה )נערות ,נשי צעירות בראשית
שנות העשרי

לחייה ונשי

צעירות מאמצע שנות העשרי

ואיל( .במהל הפעלת התכנית

הוחלט להרחיב את גיל המשתתפות במרכז עד  ,32א כי אחת הנשי היא בת  .34בישיבה של
ועדת ההיגוי שהתקיימה באפריל  2005דווח כי במרכז משתתפות  50נשי צעירות קבועות ו15
מגיעות מדי פע ונחשבות ,לדברי הרכזת" ,מתנדנדות".
ע פתיחת המרכז החלה להתגבש מסגרת מקצועית ,שהורכבה מרכזת התכנית ,קצי ביקור סדיר
ויועצי בתי הספר ,כדי לדו בהתאמת נערות הלומדות בבתי הספר למרכז ובקליטת .באיתור
הנשי הצעירות סייעה ג מחלקת הרווחה ,א חלק מה הגיעו בשיטת "חברה מביאה חברה" –
וכ הדבר נמש עד תו הערכת התכנית .במהל שנה וחצי של פעילות התגבשו קריטריוני ,
מוסדו תהליכי האיתור ,המיו והקליטה של הנשי הצעירות וכ התגבשו דרכי הפנייה למשפחות.
המרכז לא פורס בכפר באופ רשמי ,א בשנה השנייה לפעילותו ,לאחר שזכה לפרסו באמצעי
תקשורת )עיתונות בשפה הערבית וטלוויזיה ממלכתית( גברה התעניינותה של האוכלוסייה
במרכז.
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טר

התקבלה החלטה באשר למספר השני

שבמהלכ תוכל נערה/אישה לקבל את שירותי

המרכז .בשלב זה חשה הרכזת אחריות רבה כלפי הנשי הצעירות" :עד שאי לה מסגרת חלופית
– שתבואנה .זה כמו מועדו  ,להרגיש בנוח ,להרגיש ביחד".
שלב הפעלת התכנית לנערות ולנשי הצעירות
לדברי רכזת התכנית ,המרכז פועל חמישה ימי

בשבוע משעות הבוקר ועד שבע בערב .לפי

התכנית המוצעת ,המרכז היה אמור להפעיל חוגי ופעילויות מסוגי שוני לשיפור ההשכלה,
להעצמה ,לשיפור כישורי חיי  ,לטיפוח ולטיפול אישי וחברתי ולהכשרה מקצועית.
לדברי הרכזת ,הפעילויות נבחרו בהתא למטרות שנקבעו לתכנית ולממדי ההצלחה שקבעה )ראה
סעי מטרות .(3.4
לוח  3מציג את תיאור התכניות בכל תקופת איסו הנתוני  ,מספר המשתתפות ברוב התכניות,
גיל המשתתפות ומספר המפגשי בפעילויות.
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העצמה

אמנות ויצירה

קורס קוסמטיקה

סדנת מיניות

היל"ה )המש(
מחשבי )המש(

היל"ה – השכלת יסוד לחסרי השכלה,
תכנית מטע משרד החינו המופעלת
על ידי החברה למתנ"סי ומטרתה
השלמת השכלה עד  12שנות לימוד
אפשרות לקבלת הכשרה
ומת
מקצועית ,לאחר העמידה בדרישות
תכנית היל"ה.
סדנה לחינו מיני שמטרתה להעלות
את המודעות של הנערות לגופ ,
לשינויי הפיזיי המתחוללי בגופ
ולשינויי הנפשיי ולחשו אות
למקורות תמיכה וסיוע במקרה של
תקיפה מינית.
הסדנה מלמדת מודעות להיגיינה
ואסתטיקה .בקורס לומדות הנשי
הצעירות להתאפר והשתמש בתכשירי
יופי.
מטרת החוג טיפוח יצירתיות ושיפור 2419
הדימוי העצמי באמצעות יצירה.
קורס בהנחיית עובדת סוציאלית
ממשרד הרווחה ברשות המקומית,
ומטרתו גיבוש הקבוצה ומת כלי
לניהול חיי עצמאיי ,קבלת
החלטות ואסרטיביות.
1816

פעילות

קבוצה

תיאור הפעילות

לוח  :3הפעילויות שהתקיימו במסגרת הפרויקט

10

12

10

שעתיי  Xאחת לשבוע

 3שעות  Xאחת לשבוע

 3שעות  Xפעמיי בשבוע

שעתיי  Xאחת לשבוע )הסדנה
הסתיימה(

30

סיימו  12שנות 12
לימוד ,א חסרות
מסגרת לימודית או 15
תעסוקתית

10

10

10

10

 3שעות  3 Xפעמי בשבוע

מספר
אפיו הקבוצה
המשתתפות
בשנה
הראשונה
נושרות מבית ספר 109
וחסרות מסגרת

מספר
המשתתפות
בשנה השנייה

תדירות

חינו גופני

הבנת החיי ממבט
אחר
לימודי קרוא וכתוב
בערבית )"זריחות"(
לימודי אזרחות,
אנגלית ,מתמטיקה
קורס קייטרינג

שיטה חדשנית ,המכשירה מורי
ללמד קרוא וכתוב באופ קל ומהיר.
הקורסי ניתני על ידי היחידה
להשכלת מבוגרי.
הקורס נית בשיתו ע מט"י )מרכז
טיפוח יזמות עסקית( ומטרתו
להכשיר את הנשי בתחו הכנת
מזו וניהול עסקי .מטרת הקורס
לתת לנשי אפשרות לפתח מקור
פרנסה עצמאי ,ובתו ההכשרה
להפו לקבוצה המייצרת סוגי מזו
שוני ומפרנסת את עצמה.
מטרת המפגש – שחרור וחיטוב הגו .פתוח
חוג זה עשוי להתקשר לסדנת החינו לכל
הנערות
המיני.

חוג בהדרכת מורה לעברית ,שמטרתו
לקד את הנערות בדיבור ובכתיבה
בשפה העברית כחלק מטיפוח כישורי
חיי .הנערות לומדות כיצד לתקשר
ע מוסדות בשפה העברית ,לכתוב
מכתבי רשמיי ולהביע את עצמ
בבהירות.
מטרת המפגש – שחרור וחיטוב הגו.
חוג זה עשוי להתקשר לסדנת החינו
המיני.
סוג של קורס העצמה.
+25

קורס מדריכות
טיולי בטבע

חוג לעברית )דיבור
וכתיבה(

פעילות

תיאור הפעילות

קבוצה

31

נשרו מבית ספר
בגיל צעיר ,חלק
אנאלפביתיות.
15
עובדות
חלק
בעבודות מזדמנות
)משק בית או
חקלאות(

אפיו הקבוצה

מספר
המשתתפות
בשנה
הראשונה
14

הקורס החל לקראת סו דצמבר
 2004והופסק בשל חוסר עניי
מצד הנשי הצעירות

 3שעות  3 Xפעמי בשבוע

שעתיי  Xאחת לשבוע  5מפגשי
)הסדנה הסתיימה(
 43שעות  Xפעמיי בשבוע

 3שעות  Xאחת לשבוע )במרכז
ובטבע(

 3שעות  Xפעמיי בשבוע )החוג
הסתיי(

שעתיי  Xפע בשבוע

15

10

15
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14

14

מספר
המשתתפות
בשנה השנייה

תדירות

מ הלוח עולה כי מטרות התכנית ואפיו הקבוצות הכתיבו את הפעילויות שנערכו לנשי הצעירות
במרכז .דבר זה בא לידי ביטוי בעיקר בנוגע להשכלה ולהעצמה .דגש מועט יותר נית לתחו
התעסוקה המקצועית ולעבודה ע אימהות.
במרכז התקיימו ג פעילויות מיוחדות ,כמו קייטנה ,תערוכת תמונות של הקבוצה האמצעית
) (2419שזכתה לסיקור בתקשורת ,מסיבת הורי ,מסיבת סיו לבוגרות החוג לעברית ,מפגשי
של בנות הקבוצה הצעירה ) (1816ע נערות בנות גיל מזיכרו יעקב ,פעילות לכבוד יו הא
במלו פלאז'ה בהשתתפות אימהות ובנותיה )מכל משפחה שהשתתפה נשלחו א ובתה( ,טיולי
ופעילות אתגרית.
אופ ההדרכה ,בעיקר בחוגי ,נקבע לפי הצרכי בשטח .בראיונות שנערכו עמ ,סיפרו המדריכה
לאמנות והמדרי בחוג להדרכה בטבע כי לפני תחילת ההפעלה ה לא ידעו להערי מה יכולותיה
של הנשי הצעירות וכי הופתעו לטובה ,בעיקר לאור העובדה שלא ניתנה לה האפשרות למיי או
לבחור את המשתתפות .המדרי ציי כי השתתפות בחוג מסוג זה דורשת בדר כלל תנאי קד:
ריאיו אישי ,סדנה בת יומיי וריאיו ע פסיכולוג ,א כא היה עליו להתפשר" :כא אני נאל
לקחת את כול ,ומי שנשאר ,זה מי שמתאי לו .יש לי כעשר בנות שמתוכ שש ממש טובות ומה
שלוש מצוינות" .התנאי ,לדבריו ,איננו השכלה – א על פי שכל המשתתפות בסדנת ההדרכה הנ
בעלות תעודת בגרות מלאה – אלא כישרו הדרכה .המדריכה לאמנות הוסיפה כי הנערות חייבות
להגיע לאחר הכנה כלשהי .היא ציינה כי ניכרו הבדלי משמעותיי בי שתי הקבוצות :הקבוצה
הצעירה ,מתחת לגיל  ,18הגיעה אליה ללא הכנה מוקדמת ,לעומת הקבוצה הבוגרת יותר ,שהגיעה
ע מוכנות )המדריכה הכירה אות משני עברו ,א לא שיערה את יכולת הגבוהה( וההבדלי
ניכרו בתוצרי )ראו נספח י'(.
בשעות שאי מתקיימי בה חוגי המקו נותר ריק ,והנשי הצעירות כמעט שאינ מגיעות
למקו לצורכי מפגש או רגיעה .לעתי ,הבנות המשתתפות בחוג לאמנות מגיעות שעה אחת לפני
תחילת החוג ,ויושבות יחד להנאת .לדברי הרכזת ,היא עובדת בשבת ,א על פי שלא מתקיימי
ביו זה חוגי .הנשי הצעירות שאינ עובדות ביו זה מגיעות למרכז למפגש חברתי .לוח  4מציג
דוגמה לתכנית העבודה במרכז.
לוח  :4מערכת השעות של המרכז על פי ימי  ,שעות וקבוצות גיל
)מפתח בתחתית הלוח(
פעילות שבועית
יו
א

שעה
11:0010:00
12:0011:00
13:0012:00
14:0013:00
15:0014:00

קבוצת גיל 1
1816
קוסמטיקה
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קבוצת גיל 2
+2319
מחשבי
חינו גופני

קבוצת גיל 3
+24

פעילות שבועית
יו

ב

ג

ד

ד

ה

שעה
15:3015:00
16:0015:30
17:0016:00
18:0017:00
18:3018:00
11:0010:00
12:0011:00
12:3012:00
13:0012:30
14:0013:00
15:0014:00
16:0015:00
17:0016:00
18:0017:00
19:0018:00
11:0010:00
12:0011:00
12:3012:00
13:0012:30
13:3013:00
14:0013:30
15:0014:00
16:0015:00
16:3016:00
17:0016:30
18:0017:00
19:0018:00
10:009:00
11:0010:00
11:3011:00
12:0011:30
13:0012:00
13:3013:00
14:0013:30
15:0014:00
15:3015:00
16:0015:30
16:3016:00
17:0016:30
18:0017:00
19:0018:00
11:0010:00
12:0011:00
13:0012:00

קבוצת גיל 1
1816

קבוצת גיל 2
+2319

קבוצת גיל 3
+24
עברית

השלמת השכלה
)היל"ה(

אמנות
ויצירה

עברית
)המש עברית(
השלמת השכלה

עברית
קייטרינג

השלמת השכלה
סדנת מיניות
עברית

זריחות
וכתוב(

קוסמטיקה
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)קרוא

פעילות שבועית
יו

קבוצת גיל 2
+2319

קבוצת גיל 1
1816

שעה
14:0013:00
15:0014:00
16:0015:00
17:0016:00
18:0017:00
19:0018:00

שעות שמתקיימת בה
פעילות פורמלית

קבוצת גיל 3
+24

זריחות
וכתוב(
שעות שאי מתקיימת בה
פעילות באחת הקבוצות

שעות שאי מתקיימת בה
פעילות כלל

מ הלוח עולה כי כל הקבוצות מקבלות מענה ,א ברוב מימי השבוע יש שעות שלא מתקיימת בה
פעילות כלל ,ובכל השעות שמתקיימת בה פעילות ,המבנה מנוצל לפעילות פורמלית אחת בלבד.
הפעילות של קבוצת הבוגרות ,שחלק עובדות בשעות הבוקר ,מתקיימת בעיקר בשעות אחר
הצהריי וזמנ הפנוי מצומצ ,א רבות מ המשתתפות אינ עובדות )ראו בהמש לוח ,(4
ובשעות הפנאי יכלו לשהות במרכז .אחת הנשי הצעירות כתבה בשאלו כי היא בחרה לבוא
למרכז כדי "להעביר זמ פנוי" ,אחרות הגיעו למרכז כיוו שאי בידיה כמעט אפשרויות אחרות:
"אני לא יכולה לצאת מהכפר כדי ללמוד בגלל המנהגי ,לכ באתי למועדו".
כדי שהנשי הצעירות תגענה למרכז לבילוי זמ פנוי ,צריכי להתקיי שני תנאי :עידוד מספיק
למפגשי בלתי פורמליי ומענה מקומי למפגשי מסוג זה )כגו ספרייה ,עיתוני ,משחקי,
ציוד לפעילויות כמו רקמה ,סריגה וכדומה( .מענה מסוג זה חיוני לאור העובדה שללא המרכז אי
לנשי הצעירות כל תעסוקה .שני התנאי אינ מתקיימי במרכז באופ מספק .לוח  5מציג את
הפעילויות שבה עוסקות הנשי הצעירות בזמנ החופשי בבית ,כפי שציינו בשאלו )שאלה
פתוחה(.
לוח  :5הפעילויות שהנשי הצעירות עוסקות בה בזמנ החופשי בבית
)נית היה לציי יותר מפעילות אחת(
פעילות "פנאי"
ישיבה בבית/חוסר מעש
צפייה בטלוויזיה
קריאה
ניקיו הבית
בילוי ע חברות
לא רלבנטי
)לומדות עדיי בחטיבה העליונה(

מספר המשיבות
23
6
4
4
3
3

מ הלוח עולה כי רוב הנשי הצעירות שהשיבו לשאלו ) 23מתו  (29יושבות בבית בחוסר מעש
ופעילות בלתי פורמלית במרכז הייתה יכולה להוות פתרו לכ .חיזוק לדברי אלה נמצא
בתשובות לשאלה פתוחה בדבר הסיבות שציינו הנשי הצעירות להשתתפות בפעילויות המרכז
)לוח .(6
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)קרוא

לוח  :6שכיחות הסיבות להשתתפות בפעילויות המרכז על פי דיווחי הנשי הצעירות
)) (N=29נית היה לציי יותר מסיבה אחת(
סיבות להשתתפות מספר
משיבות
במרכז
20
למידה
6
הפקת תועלת
5
ניצול זמ פנוי
2
אחר
יצירת קשר חברתי 2
1
פיתוח כישרו

דוגמה לתגובה
"שמעתי שטוב ללמוד פה; כי אני רוצה ללמוד קרוא וכתוב".
"הפקת תועלת מהקורסי; מיומנויות בחיי".
העברת שעות הפנאי".
"כי המועדו טוב".
"להכיר בנות מאותה שכבה".
"ללמוד אמנות והדרכה".

כפי שעולה מעדות ,הסיבה הגלויה העיקרית לכ שהנשי הצעירות באות למרכז היא הלימודי,
נושא העובר כחוט השני ה בהגדרת המטרות על פי תפיסת )ראו סעי  ,3.4.1מטרות התכנית
וקידומ( וה בהגדרת ציפיותיה מ המרכז .נראה כי המרכז נות מענה ג לאחת המטרות
הסמויות של התכנית – הוצאת הנשי הצעירות הללו מ הבית כדי למלא את חייה בתוכ.
האווירה במרכז חמה מאוד ,למרות הזמ המוגבל שהנשי הצעירות נמצאות בו ולמרות המבנה
שאינו מושקע ואינו מפואר .ב 17מתו  55התצפיות שנערכו במרכז דווח על אווירה חמה 1.בכל
התצפיות דווח על אינטראקציה טובה מאוד בי הנשי הצעירות המשתתפות.
לסיכו  ,גויס כוח אד מתאי לתכנית ,ומפעילותיה העיקריות ה רכזת התכנית וא הבית.
שופ מבנה לצורכי פעילות המרכז ,א כי הרשות המקומית לא השקיעה בשיפו איכותי של
המקו

ובציוד איכותי ,ולא ציידה את המקו

כראוי .תהלי איתור ומיו הנשי

הצעירות

מוסד ,א פעילות המרכז לא פורסמה באופ פורמלי בכפר .נוצרו שותפויות ע
המעורבי

בסיוע לאוכלוסייה מסוג זו המשתתפת בתכנית .עוד נמצא כי הנשי

גורמי
הצעירות

מקבלות במרכז מענה הול למדי מבחינה לימודית ורגשית ,וא נית לה מענה לבילוי שעות
הפנאי ולהנאה ,אול התחו המקצועי מקבל מענה חלקי בלבד ,שאינו מספק את הצרכי של
הקבוצות הבוגרות יותר .נמצא כי ג חלק מ הפעילויות לא נתנו מענה לקבוצה זו .כמו כ נמצא
שהזמ הפנוי של הנשי הצעירות לא נוצל דיו .יחד ע זאת ,המרכז פתוח שעות רבות כשהוא
ריק מאד או כשנמצאת בו קבוצה אחת בלבד של נשי צעירות .למרות הניסיונות לעודד את
הנשי הצעירות להגיע למרכז לש בילוי זמ פנוי שלא בזמ החוגי – הדבר לא צלח בידי
הרכזת .באופ כללי נמצא כי המרכז נות מענה למטרה הסמויה של התכנית ומספק תוכ
לחייה של הנערות והנשי הצעירות שאינ לומדות ואינ עובדות וטר הקימו משפחה.
תהליכי הבקרה על התכנית והיציאה ממנה )(Phasing out
במרכז מתקיימי שלושה תהליכי בקרה כמפורט להל.

 1בשאר התצפיות לא תוארה אווירה.
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תהליכי בקרה פנימיי
הבקרה הקבועה המתקיימת היא מעקב אחר ההשתתפות בחוגי .מעקב זה מתבצע על ידי א
הבית .אול שאיפתה של רכזת התכנית הייתה לקיי בקרה על כל מהלכי התכנית באמצעות
מפגשי צוות קבועי בהשתתפות הרכזת ,א הבית והמדריכות בחוגי השוני ובפעילויות .בפועל
התקיימו המפגשי באופ לא סדיר אחת לחודש וחצי או חודשיי .מפגשי אלה נועדו לליבו
בעיות ,א לא לתמיכה או להעצמה .לא גובשו מסגרות דיווח קבועות ומפגשי פורמליי של
חברי הצוות המפעילי את המרכז לצור תמיכה ובקרה על הפעילות .ג ע מנהל מחלקת
הרווחה לא נקבעה מסגרת מפגשי קבועה ,לצור התייעצות ,דיווח וקביעת יעדי .מנהל מחלקת
הרווחה אמר בוועדת ההיגוי ) (19.7.05כי" :נפגשי אחת לכמה חודשי כדי לדו בהערכה ,לדו
בסוגיות שנוגעות לבית ח".
כדי להקל על הרכזת בניהול הבקרה ,ניסח צוות ההערכה שאלוני שוני שיסייעו בניהול המרכז
)ראו נספחי א'ו'( ,א בסופו של דבר לא נעשה שימוש בשאלוני אלה.
ועדת ההיגוי
בוועדת ההיגוי חברי נציגת המוסד לביטוח לאומי ,נציג הרשות המקומית )מנהל מחלקת
הרווחה( ,מנהל מחלקת החינו ,המפקחת על הנערה במחוז הצפו ומפקחת פרט ומשפחה במחוז
הצפו .חברי לא קבועי בוועדה היו ראש מועצת פרדיס והמפקח על ההכשרה במשרד העבודה.
מפגשי ועדת ההיגוי התקיימו שלוש או ארבע פעמי בשנה .הוועדה קיבלה דיווח שוט על הנעשה
בתכנית ודנה בצורכי המרכז להמש הפעלתו .כמה מחברי הוועדה הציעו סיוע ממשי )מעבר
לתקציב שנת המוסד לביטוח לאומי( וא הגישו אותו כמו הדרכה לרכזת מאת המפקחת על
הנערה ממשרד העבודה ,סדנה בתנאי מלו לאימהות ובנות בהנחיית המפקחת על המשפחה
במשרד העבודה ועוד.
בקרה חיצונית :המלצות דוח הביניי ויישו ההמלצות
צוות הערכה חיצוני ליווה את התכנית מראשיתה .ממצאי והמלצות ראשוניי הוצגו בדוח
ביניי שהועבר לוועדת ההיגוי בפברואר  .2005ממצאי דוח הביניי העלו כי מבחינה מנהלית
הרכזת היא שמפעילה את התכנית ,א יחד ע זאת ,התכנית איננה תכנית של אד אחד בלבד;
האחריות מוטלת על הרשות ועל חברי ועדת ההיגוי ,שיש ביד לסייע בהנעתה ,בעיקר לאור
ייחודיותה של התכנית ומשמעותה ליישוב ולצרכיו .לאור זאת עולות ההמלצות הבאות:
•

כדי שהתכנית תצליח יש להעלות את יוקרתה בעיני האנשי המעורבי ,ולאחר

מכ בקרב אנשי היישוב כולו .יש לפעול לשבירת הסטיגמה שנוצרה )על פי דיווחי( כלפי
הנשי הצעירות וכלפי המקו באמצעות יחסי ציבור נכוני ,בקצב המתאי ליישוב ועל
פי צרכיו התרבותיי .העובדה שהנערות מגיעות בשיטת "חברה מביאה חברה" משווה
למקו אופי חשאי ,מה שאינו מוסי ליוקרתו ,א ג לא גורע ממנה .כדאי ,למשל,
לקיי אירוע יישובי כדי לחשו את התושבי למרכז ,לחשיבותו ולפעילויות האיכותיות
המתקיימות בו ,על ידי הצגת תוצרי והישגי.
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•

חלק מהמחויבות והאחריות של הרשות להצלחת התכנית כרו בשמירה על

המורל בקרב העובדי בתכנית .חיוני ,למשל ,ששכר של העובדי במרכז ישול באופ
קבוע ומסודר.
•

מומל כי ראש מחלקת רווחה ישתמש בסמכויותיו כדי להקל על הרכזת

בנושאי הארגוניי ויאפשר הפעלה תקינה של התכנית .הקלה מסוג זה תאפשר לרכזת
להתפנות למילוי תפקידיה הארגוניי השוטפי ותפקידיה הטיפוליי :קיו קבוצה
טיפולית וקיו טיפולי פרטניי לנערות.
•

על הרשות המקומית להיות "רשות מאפשרת" :קשיי ביורוקרטיי מחבלי

בהפעלה יעילה של התכנית.
•

יש להגדיר לא הבית את תפקידיה ,ובתו כ לשקול להרחיב כ שתוכל ללמד

את הנשי הצעירות טיפול במשק בית ,בישול ,אפייה וכדומה ,ואגב כ לספק לה אותו
בית פתוח וח.
ממצאי ההערכה הוצגו בפני ועדת ההיגוי .במהל הצגת הדברי התחייבו המשתתפי לייש את
המלצות הדוח ככתב וכלשונ.
ההמלצה הראשונה יושמה על ידי רכזת התכנית באמצעות אירועי כמו תערוכה של ציורי הנשי
הצעירות ,שערכה לאמותיה של הנערות ולקהילה .הרכזת הזמינה לתערוכה ג נציגי של
התקשורת הממלכתית שסיקרו את האירוע ,ובכ יצרו מודעות ביישוב וביישובי אחרי לקיומו
של הפרויקט.
שאר ההמלצות לא יושמו :הרשות לא תפקדה כרשות "מאפשרת" בנושאי ביורוקרטיי
ואחרי .ג בעומס עבודתה של הרכזת לא חלה הקלה ונראה היה כי במהל השנה השנייה היא
הלכה ונשחקה .תפקידיה של א הבית לא הוגדרו ג בשנה השנייה )ראו סעי  ,3.3קשיי
ודילמות(.
יציאה מ התכנית ) (Phasing outשל הגופי העיקריי המממני את ההפעלה
אחת ממטרותיה של הבקרה הפנימית במרכז היא לצפות את עתיד התכנית לאחר הפסקת
התמיכה בה מצד הגורמי המממני ,ובעיקר המוסד לביטוח לאומי ,ולבצע מהלכי לשימורה.
תהליכי היציאה מ התכנית כוללי יצירת קשרי ע גופי שוני היכולי לתת מענה למטרות
המרכז או לסייע במימו כוח אד או פעילויות .חלק מ הקשרי הללו הוצעו לרכזת על ידי
משתתפי בוועדת ההיגוי .למשל ,אחד המשתתפי הציע קשרי ע רשות הגני או ע הקר
הקיימת .נציגת הביטוח הלאומי הציעה לפנות לקבוצות מתנדבי מ היישוב ולחפש גופי
תורמי כמו ויצ"ו ומשאבי קהילתיי ואקדמיי שיסייעו לה.
במהל כל התכנית עסקה הרכזת בניסיונות ליצור קשרי ע גופי ויחידי במטרה לסייע
להמש קיו התכנית .קשר כזה נוצר ע המדרי לחוג הדרכה בטבע ,שהתחייב לספק עבודה
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לנשי צעירות שתסיימנה את הקורס התיאורטי ואת העבודה המעשית .כמו כ יצרה הרכזת קשר
ע מנהלת מרכז השיקו בחדרה כדי לנסות ליצור עמה שיתו פעולה להכשרה מקצועית של
הנשי הצעירות .הובטחה לה תכנית אבחו לקבוצה על מנת לבדוק במרכז את התחומי
המתאימי לנשי הצעירות ,ולאחר מכ ייתכ שהנשי הצעירות המתאימות )מתו קבוצת הגיל
השנייה (2419 ,תישלחנה לקורסי מטע מרכז השיקו.
הרכזת יצרה קשר ג ע מחלקת החינו בפרדיס ,כדי שהנשי הצעירות תוכלנה לפתוח קייטנה
ולהדרי את ילדי בית הספר היסודי בחוגי אמנות או להדרי ילדי באמנות במועדונית שתפעל
לאחר שעות הלימודי .אפשרות זו נוחה מאוד לאור העובדה שהמרכז ממוק בבית ספר יסודי
ונית להקצות חדרי להדרכה זו.
קשר נוס נוצר ע האחראית על החינו למבוגרי ,שבמסגרת פרויקט באחריותה הקצתה למרכז
 500שעות ללמידת שפות )ערבית ועברית( ובהמש ג ללימודי מתמטיקה ומקצועות נוספי.
נוצר קשר ג ע הג'וינט ,על מנת שיתמו בתכנית להכשרה מקצועית לנערות .הרכזת כבר החלה
במילוי טפסי עבור הנשי הצעירות.
תחו נוס הקשור למהלכי הנעשי לקראת יציאת הגורמי המממני מ התכנית הוא הצור
לייצב את התכנית בעיקר מבחינת פעילויות קבועות ואמצעי עזר שיעוררו עניי במשתתפות.
בישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה במר  2005הציעה נציגת הביטוח הלאומי לצוות לבנות ספרייה
ובה ספרות וירחוני בנושאי שוני ,לגבש תכנית אירועי ולבסס את הקשר ע הקהילה.
לסיכו  ,נית לומר כי קיימת בקרה חלקית על התכנית .הבקרה הפנימית כמעט שאינה
מתקיימת ,למעט מעקב של א

הבית אחר השתתפות של הנשי

הצעירות בפעילויות

הפורמליות .מתקיימת בקרה קבועה של ועדת ההיגוי על התכנית ,ועל חלק מחברי הוועדה א
מוטלות משימות לביצוע .יחד ע זאת ,הוועדה אינה מהווה תחלי לבקרה פנימית קבועה על
התכנית .נמצא כי א על פי שמתקיימת הערכה חיצונית על התכנית ,רוב המלצות צוות ההערכה
לא יושמו .למרות כל אלה ,במרכז נעשי מאמצי לייצב את התכנית ולפנות לגופי היכולי
לתמו בפעילויות להשגת מטרותיו לקראת יציאת הביטוח הלאומי מהתכנית והפסקת תמיכתו
בה.
קשיי ודילמות
במהל התכנית התעוררו קשיי בהפעלתה .נית לחלק את הקשיי לכמה תחומי :קשיי
ארגוניי ולקיחת אחריות לפרויקט; הפעלה שוטפת; תמיכה בצוות והכשרתו; וקשיי רגשיי
ותרבותיי.
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קשיי ארגוניי ולקיחת אחריות לפרויקט
א .תמיכה בתכנית ובצוות
חלק חשוב מתהלי יישו והטמעה של חידוש או שינוי כרו בתמיכה של כל הגורמי .בתכנית זו
הקושי הגדול ביותר ,שהקרי ג על קשיי נוספי ,היה חוסר התמיכה של הרשות בתכנית
במקרה הטוב והערמת קשיי על ביצועה במקרה הגרוע יותר.
דבר זה בא לידי ביטוי בהשקעה הנמוכה בשיפו המבנה ובציודו .ב 35מתו  55תצפיות שנערכו
במרכז דווח על מבנה לא מתאי ,מבנה יש הדורש שיפו .ב 17מתו דיווחי התצפית צוי
מחסור בציוד .היחס לתכנית בא לידי ביטוי בשנה הראשונה בעיכוב ביצוע עבודות תשתית כמו
חיבור קווי חיוניי של טלפו וגז וחיבור לאינטרנט .החיבור לאינטרנט לא בוצע עד תו איסו
הנתוני בשנה השנייה .נוס על כ הוערמו על הצוות קשיי ביורוקרטיי :א הבית נדרשה
להגיע בכל פע לבניי המועצה ,הנמצא בקצהו השני של הכפר ,כדי לקבל אישור לרשימת הקניות
שלה )עניי שנפתר בשנה השנייה לפרויקט ,לאחר הצגת הקושי בדוח ההערכה(; לא קוימו
ההבטחות לצייד את המרכז בציוד עזר כמו מכשיר פקס ומכונת צילו )ציוד זה לא הועבר למרכז
עד תו תהלי איסו הנתוני( .המחסור בציוד איל את א הבית לכתת רגליה למועצה כדי
להביא ציוד ,לצל חומרי ,לשלוח הודעות פקס וכדומה תו בזבוז זמ עבודה יקר .הקשיי
הביורוקרטיי באו לידי ביטוי בעיכוב ביצוע העבודות ג בשנה השנייה .עיכוב זה איל את
הרכזת לבזבז שעות יקרות באיתור בעלי המקצוע שאמורי היו לבצע עבודות במרכז ,כמו למשל
שיפו חדר התפירה .לאחר פניות חוזרות ונשנות לרשות הרימה הרכזת ידיי וחדלה לדחוק
בבעלי המקצוע .א על פי שחדר התפירה נועד לתת מענה לאחת המטרות החשובות בפרויקט –
רכישת מקצוע או מיומנות לש יציאה לעצמאות כלכלית בתחו מבוקש – עד תו איסו
הנתוני לא היה החדר ראוי להפעלה ,ובחדר המדרגות שהוביל אליו מ המרכז ניכרה הזנחה.
חוסר העניי של הרשות במרכז הופג באופ בולט בפתיחה של תערוכת הציורי ,שממנה נעדרו
אנשי הרשות ,לרבות נציגי מחלקת הרווחה .אנשי המועצה היו עסוקי ,אמנ ,בקבלת פניה של
שרת החינו ,א טקס פתיחת התערוכה נקבע במיוחד לאחר ביקור השרה ,כדי לאפשר לנציגי
הרשות להשתת ג בו .רגשותיה של הרכזת ושל המדריכה לאמנות היו מעורבי :ה שמחו על
הופעת ההורי ,התקשורת ונציגי עמותת עבדאע 2,א התאכזבו עמוקות מכ שנציגי הרשות
)שה נציגי הציבור והקהילה( לא ראו לנכו להשתת בפתיחת התערוכה .השתתפות של נציגי
הרשות הייתה מעלה את הדימוי העצמי של הנשי הצעירות ונותנת לה תחושה שהקהילה,
באמצעות הרשות ,עומדת מאחוריה ותומכת בה .הרכזת אמרה" :מה שהורג אותי ,זה שאני לא
יודעת למה המערכת לא רוצה ]לתמו[ .היא אימצה את התכנית ,א לא אכפת לה ממנה ...אפילו
מברק ה לא שלחו" .המורה לאמנות חיזקה את דבריה וסיפרה על העלבו הצורב שחשה כשראש
העיר נעדר מהתערוכה .תחושת תסכול זו ליוותה את הפרויקט לכל אורכו.
לאור התמיכה המעטה שזכתה לה מצד הרשות ,חשה הרכזת שהיא היחידה הנושאת בנטל
המרכז .הבדידות המקצועית והארגונית הובילה אותה למסקנה שאינה מסוגלת להתמודד לבדה
 2עמותת עבדאע היא עמותה לקידו האמנות במגזר הערבי ,שנוסדה לפני עשר שני .כתובת האתר:
http://www.ibdaa3.com
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ע הדרישות העצומות של ניהול המרכז ,שאינ פרופורציוניות לגובה המשרה .בסו שנתה
השנייה של התכנית הגיעה הרכזת לס תשישות ,ודיווחה על ירידה במוטיבציה להמשי ולנהל
את המרכז .עובדה זו לא מנעה ממנה לנסות לגייס כוח עזר .היא נרשמה למסגרת של הדרכת
סטודנטיות באוניברסיטת חיפה כדי שתוכל לקבל סטודנטיות שיעבדו עמה במרכז במסגרת
הדרכה .אול ריחוקו של פרדיס מכל יישוב היה בעוכריה" :לא קיבלתי השנה סטודנטיות ,כי
מהכפר א אחת לא לומדת ,ואי כפרי בסביבה ,וחיפה זה רחוק" .נציגת הביטוח הלאומי הציעה
להשתמש בנשי הצעירות המשתתפות במרכז ככוח עזר במרכז .על פניה נראתה ההצעה טובה
ונותנת מענה למטרת ההעצמה; בפועל התברר כי נושא זה עלה בפתיחת התכנית ,כשאחת
המשתתפות מ הקבוצה הבוגרת ביותר חשבה שתפקיד א הבית מגיע לה ,כיוו שהשקיעה
במרכז בשלבי הקמתו .לאכזבתה ,התפקיד נית לאחרת ,כיוו שלא היו לה כישורי מתאימי,
והיא חשה מושפלת וממורמרת עד תו הפרויקט.
ב .שכר לצוות ותקציב לחוגי
נושא השכר היה גור מרכזי לתסכול בקרב העובדי .א הבית התלוננה כי השכר שהיא מקבלת
נמו יחסית לעבודה שהיא מבצעת ,וכי היא חשה מנוצלת.
שכר המדריכי היווה בעיה חמורה עוד יותר ,כיוו שהרשות המקומית הלינה את שכר במש
חודשי רבי במהל הפרויקט .מדרי אחר אמר" :אני עובד כא ולא מקבל שכר ...מעול לא
שילמו לי ."...הדבר איל את הרכזת לעמוד מול המדריכי מדי חודש בחודשו ולהבטיח לה
שהשכר הגיע ,הבטחות שהתבררו כהבטחות שווא .מצב זה עורר חשש לאובד אמו הצוות ברכזת
וחשש גדול יותר לנטישת הצוות ,כפי שהצהירה אחת המדריכות בריאיו" :השנה החלטתי לא
לעבוד יותר ע רשות מקומית כזאת .אני אעבוד רק ע משרד החינו .המצב בפרדיס גרוע.
במקומות אחרי יש בעיות ,אבל לא כמו בפרדיס".
המדריכי התלוננו על שנאלצו לקנות חומרי הדרכה מכספ או לקיי את ההדרכות באורח
חלקי בשל מחסור בחומרי ובעזרי הדרכה כגו לוח תצוגה ,מכונת צילו וכדומה.
פתיחת חוגי חדשי הייתה תלויה א היא בנכונותה וביכולתה של המועצה לתקצב חוגי אלה.
לדברי הרכזת ,מט"י )המרכז לטיפוח יזמות( מוכ להיכנס לתכנית ולפעול ,בתנאי שמחצית מעלות
הקורס תתוקצב על ידי הרשות ,א הרשות לא יכלה לממ זאת .מסיבה זו הופסק ג חוג
הקייטרינג.
הפעלה שוטפת
א .נוכחות בחוגי
המרכז פעל חמישה ימי בשבוע ,בימי א'ה' ,א במהל התצפיות נראה היה כי לעתי הנוכחות
בחוגי מצומצמת .באחת הפעמי הגיעו ארבע משתתפות מתו  12לחוג ,במקרה אחר הגיעה
לשיעור היל"ה משתתפת אחת מתו ארבע רשומות )פעילויות היל"ה מתקיימות ממילא בקבוצות
קטנות מאוד( .א על פי שא הבית מקיימת בקרה על הנוכחות ,וכל צעירה נדרשת לנמק את
היעדרותה ,בפועל היוו ההיעדרויות קושי .על פי דיווחה של הרכזת במפגש ע נציגת הביטוח
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הלאומי ,המרכז פתוח שעות רבות א הפעלתו בבוקר מצומצמת ,ה מפני שהבנות אינ מעוניינות
לקו מוקד בבוקר וה מפני שחלק עובדות או לומדות .התוצאה הייתה שהמרכז היה פתוח א
לא נוצל כראוי.
ב .מענה על הצרכי
במרכז הופעלו תכניות להשכלת יסוד ,תכניות טיפוליות ,תכניות העצמה ותכניות שהיוו ,עד תו
איסו הנתוני ,תחלי לתכניות להכשרה מקצועית .הפעילויות החברתיותקהילתיות והטיפול
הפרטני והקבוצתי נערכו במינו נמו או לא נערכו כלל.
קושי נוס שעלה היה יכולת מוגבלת של המרכז לתת מענה לכל הנשי הצעירות המיועדות
למרכז ,מה עוד שחלק מ המענה שהיה המרכז אמור לתת לה היה הכשרה מקצועית .בוועדת
ההיגוי שהתכנסה באפריל  2005אמר אחד המשתתפי כי הנשי הצעירות אינ יכולות לעמוד
בשו מכרז רשמי ,כיוו שאי לה תעודות וכישורי .הרכזת הודתה שהמרכז אינו נות לחלק מ
הנשי הצעירות מענה הול לצורכיה .היא אמרה בוועדת ההיגוי" :שלושארבע בנות מקבוצת
המבוגרות ...מלומדות יותר ,והתקשינו לתת לה פעילויות ...ואני מרגישה שאי לי מה לתת לה".
במהל התכנית התקשתה הרכזת ליצור קשר ע המפקח על ההכשרה המקצועית מטע משרד
העבודה ,וג פתיחת קורס תפירה התעכבה בשל בעיות ברשות )הוקצה חדר לימוד ,הציוד נמצא,
א עד תו איסו הנתוני לא סיימו לשפ את החדר ולהתאימו לייעודו(.
תמיכה בצוות והכשרתו
ריכוז התכנית דרש כישורי ומיומנויות ניהול והובלת תכנית חדשה .רכזת התכנית ,עובדת
סוציאלית לנערה בהכשרתה ,לא הוכשרה לתפקידי ניהול .כמו כ ,בהצעה שהוגשה למוסד לביטוח
לאומי בינואר  2003לא יוחד תקציב לסעי הדרכה והכשרה של הרכזת .במהל התכנית עלה צור
גדול בליווי ובהדרכה שוטפי לרכזת ,א לא נמצא תקציב לכ .המפקחת על הטיפול בנערות,
שראתה את מצוקתה ,שילבה אותה בקבוצת רכזות של מרכזי דומי שהוקמו במגזר הערבי.
לקבוצה זו הוקצו עשרה מפגשי הנחיה .א על פי שהמפגשי לא היו מפגשי הנחיה פרטניי,
המפגש ע רכזות אחרות הפ להיות מפגש תמיכה וליבו בעיות דומות ,וההדרכה סייעה רבות
לתפקודה של הרכזת .יחד ע זאת ,בעשרת המפגשי לא היה די ,ועד תו התכנית לא קיבלה
הרכזת תמיכה והעצמה נוספות מגור מקצועי ,ולא הוקמה מסגרת התייעצות ותמיכה ברכזת
ברשות .מנהל מחלקת הרווחה הודה בוועדת ההיגוי ) (19.7.05שהמפגשי הנוגעי למרכז דלילי
מאוד .מדבריו עולה כי הוא אינו מעורה היטב בנעשה במרכז .יחד ע זאת ,בוועדה זו עלה נושא
הכשרת הצוות וסוג המיומנויות שיש להקנות לו ,א בפועל ,עד תו איסו הנתוני לא קיבלה
הרכזת ליווי ,תמיכה והכשרה נוספי ,והיא עבדה כמעט בבדידות מוחלטת.
המדריכות והמורות שעבדו בתכנית היו זקוקות להנחיה ,או לכל הפחות להדרכה ,כדי לקשר את
תחומי ההתמחות שלה לדרישות התכנית ולמטרותיה .הדרכה כזו עשויה הייתה לסייע לפיתוח
צוות הפועל מערכתית ובכ לשפר את מידת השגת מטרות התכנית.
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קשיי תרבותיי ורגשיי
א .קושי בקשר בי המשפחות לבי הבנות
היחסי בי הנשי הצעירות לבי הוריה בכלל ואמותיה בפרט מתוחי לעתי קרובות,
ומהולי במשקע כבד של תסכול וכעסי .כעסי אלה באו לידי ביטוי במפגש סו שנה שהיה
אמור להיות מפגש משות לאימהות ובנותיה ,א חלק גדול מ הנשי הצעירות לא הזמינו את
אמותיה ,ולדברי הרכזת הדבר קרה על רקע כעסי .א על פי שחיזוק הקשרי בי האימהות
לבנות לא הוגדר כמטרה בפני עצמה ,נית היה לקשרו למטרה הכללית ולציפייה ל"הגברת
המודעות והרגישות בקרב בני המשפחה והקהילה לצורכיה של הצעירות ולמצב הרגשי
והחברתי" )מתו ההצעה לביטוח הלאומי  .(6.1.03כדי להשיג את היעד נערכו פעילויות חד פעמיות
שנועדו להדק קשר זה ,כמו מסיבת יו הא ,הזמנת של אימהות ובנות לבית מלו ,סדנה
אימהות ובנות וכדומה .הג שמערכות יחסי אלה מורכבות מאוד )לא רק על רקע גיל
ההתבגרות ,כיוו שבמרכז משתתפות שלוש קבוצות גיל( ,לא פותחה במרכז תכנית פעולה לטווח
ארו המתמקדת במערכות היחסי הללו.
ב .תלות בהסכמת האבות/בעלי
האוכלוסייה בפרדיס מסורתית ,חשדנית ואינה פתוחה לשינויי מפליגי ,לכ כל פעילות החורגת
מ הנורמה בכפר דורשת את הסכמת ההורי ,בעיקר האבות והבעלי ובמקרי מסוימי
הארוסי .המדריכה לאמנות ,לדבריה ,פעלה רבות כדי לשכנע את ההורי לאפשר לנשי
הצעירות להשתת בתערוכות מחו ליישוב .במר  2005סיפרה הרכזת כי היא מנסה לשכנע את
האימהות להצטר לסדנת אימהות" :התחלתי בסבב טלפוני ...התשובות תהיינה לפי החלטת
האבות .הא כ או לא יאשרו את יציאת הנשי מ הבית" .עד תו איסו הנתוני לא החלה
הסדנה .במקרה אחר ,ארוסה של אחת הנשי הצעירות אסר עליה להגיע למרכז ,א על פי
שהתקדמה מאוד בלימודי.
לסיכו  ,בהפעלת המרכז עלו קשיי רבי  :קשיי ארגוניי ולקיחת אחריות ,קשיי הפעלה
שוטפת ,קשיי הכשרה ותמיכה בצוות ,קשיי

בתכנו פעולה מורכבת בשלבי

לקראת יעד

מוגדר וקשיי תרבותיי ורגשיי  .על חלק מ הקשיי דווח כבר בדוח הביניי  ,ונכתבו לגביה
המלצות .בפועל ,ההמלצות שנגעו לרכזת טופלו ,בעוד שאר ההמלצות ,שהיו כרוכות בסיוע מצד
הרשות המקומית ,לא טופלו או טופלו בחלק .על חלק הגדול של הקשיי נית היה להתגבר
בעזרת תמיכה רבה יותר מצד הרשות המקומית במרכז והיענות לצרכיו .חלק מ הקשיי נובעי
מחוסר תכנו תכניות לטווח ארו במרכז ,א חלק נובעי מ התרבות והמסורת ודרוש אור
רוח מצד מפעילי התכנית כדי להתגבר עליה .

תפוקות
מטרות התכנית וקידומ
מטרותיה המוצהרות של התכנית נקבעו בהצעה שהוגשה למוסד לביטוח לאומי .נית להצביע על
שש מטרות עיקריות לתכנית ,כלהל:
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.1

מטרות רגשיות – חיזוק הדימוי העצמי ,תחושת הביטחו והשייכות; שירות

פרטני שיסייע לנשי הצעירות להתמודד ע בעיות ומצוקות אישיות ,משפחתיות
וסביבתיות.
.2

מטרות חברתיות – מפגש חברתי לגיטימי ע קבוצת השווי.

.3

השכלתיות – קידו רמת השכלה.

.4

מטרות מקצועיות – מת כישורי חיי וכלי לחיי עצמאיי; חיזוק כישורי

ומיומנויות לחיי עצמאיי; מת הכשרה מקצועית המתאימה ליכולת ,לצורכי השוק
ולנורמות ולערכי הסביבתיי.
.5

מטרות קהילתיות – הגברת המודעות והרגישות במשפחה ובקהילה לצורכיה של

הצעירות ולמצב הרגשי.
.6

מטרות הנאה – בילוי שעות הפנאי.

בינואר  2004ציינה רכזת התכנית את מדדי ההצלחה של התכנית ,כפי שהיא תפסה אות:
"הכשרת הנערה כ שתהיה עצמאית.
•
שהנערה תוכל להשתלב היכ שהיא רוצה.
•
שהנערה תוכל להשתלב במסגרת המש למרכז.
•
 100%מ הנערות תוכלנה לקבל החלטות לא ה הולכות ]מכא[ ,ומה ה רוצות
•
לעשות בחיי.
ל 60%מ הנערות יהיה כושר ביטוי בעל פה בערבית ובעברית.
•
 80%מבי הנערות יסיימו קורסי מקצועיי.
•
 70%מבי האנאלפביתיות תדענה קרוא וכתוב.
•
 40%מ הנערות יסיימו את הקורסי שאליה ה רשומות.
•
כל הנערות תשתתפנה בחוג ספורט.
•
 50%מתו אוכלוסיית היעד של ההורי שאליה תפנה הרכזת יגלו עניי
•
בתכנית".
הנשי הצעירות נתבקשו לציי מה לדעת מטרות התכנית ומה ציפיותיה ממנה .לוח  7מציג את
מטרות התכנית ואת ציפיותיה של הנשי הצעירות ממנה ,וא מדגי את דבריה.
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לוח  :7מטרות התכנית כפי שנתפסו בעיני הנשי הצעירות וציפיותיה ממנה על פי דיווח )נית
היה לרשו יותר מתשובה אחת(
דוגמה

ציפיות

מס'

מס'

"לקבל תעודת
בגרות"

סיו י"ב /
השגת תעודת
בגרות

21

2

"ש]המרכז[ יתמו
בנו עד הסו"

תמיכה ,סיפוק
צרכי

6

5

"פיתוח הכפר
שיהיה מופת
לאחרי"
"הוספת לימוד
מקצוע"

פיתוח הכפר

5

הכשרה
מקצועית

4

N=25

12

7

דוגמה

מטרה

"לרכוש ידע ולשאו לעתיד טוב
יותר"

לימודית

8

"קשרי חברתיי שמשפרי
את המצב הנפשי אצל הנערות"
"מפתח את האישיות שלי";
"מקנה ביטחו עצמי"; "שיפור
מעמד בכפר"
"זה מפתח את הכפר ומשפר
אותו"

שיפור מצב
חברתי
שיפור דימוי
עצמי

"לומדת מקצוע"; "הכשרה
מקצועית"

N=29

פיתוח הכפר
הכשרה
מקצועית

מלוח  7עולה כי הנשי הצעירות ציינו את ארבע המטרות הראשונות .רוב ציינו בעיקר את
המטרה הלימודית .התבטאויות מעניינות נגעו לדימוי הגבוה שיש לתכנית בעיני הצעירות ,עד כדי
כ שהתכנית מעלה בעיניה את קרנו של היישוב .ציפיותיה תואמות את מטרות התכנית ,א כי
לא היו לה ציפיות מבחינה חברתית .ה ראו במרכז מקו שיוכלו לבצע בו מהפ בחייה וקרש
קפיצה לעתיד.
הנשי הצעירות חושבות כי הפרויקט השיג את מטרותיו במידה בינונית עד רבה )ממוצע ,3.55
סטיית תק  1.09בסול ב  5דרגות( .לוח  8מציג את התפלגות עמדותיה ביחס למידת השגת
המטרות במספרי ובאחוזי.
לוח  :8עמדות הנשי הצעירות כלפי מידת השגת המטרות במספרי ובאחוזי )(N=29
במידה
במידה
רבה
רבה מאוד
16
4
55.2
13.8

במידה
בינונית

2
6.9

במידה
מעטה

6
20.7

בכלל לא
1
3.4

מידה
מספרי
אחוזי

מ הלוח עולה כי רוב הנשי הצעירות ) (69%חשבו שהפרויקט השיג את מטרותיו במידה רבה או
רבה מאוד.
לוח  9מציג את מטרות התכנית ,פעילויות שבוצעו להשגת מטרות אלה ,עדויות לקידו מטרות
וקידו המטרות בפועל.
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לוח  :9מטרות התכנית ,פעילויות שבוצעו להשגת מטרות אלה ,עדויות לקידו מטרות וקידו
המטרות בפועל
קידו המטרות בפועל
שתי הקבוצות הבוגרות
השתתפו בסדנת העצמה,
בהנחיית עובדת סוציאלית
מתנדבת ממחלקת הרווחה.
הסדנה הייתה סדנת כישורי
חיי בפ הרגשי שלה ,א
פחות בפ הפרקטי .חלק מ
הפ הפרקטי סיפקה המורה
לעברית במסגרת שיעורי
העברית ,א לא באופ מכוו.
הנשי הצעירות ביקשו חוג
לעברית מדוברת כדי שתוכלנה
להתמודד ע הביורוקרטיה,
והתמודדות זו יכולה להיחשב
ג היא לרכישת כישורי חיי.

עדויות לקידו מטרות
שתי הקבוצות הבוגרות
•
השתתפו בעבר )שלא במסגרת
המרכז( בקורס העצמה ,וה
לומדות קורס עברית ,לאחר
שביקשו ללמוד עברית "מעשית"
למטרות התמודדות ע מוסדות.
הרכזת אמרה" :יש לה דח
ללמוד את השפה כדי להסתדר
בחיי ,ללכת למוסדות .צרי
ללמוד לדבר היטב עברית ...אני
מדברת על הצור להסתדר
במוסדות בעברית"...

פעילויות אלה היו ספורדיות,
ועל כ השפעת לא הייתה
רבה.

פעילויות
שבוצעו
קורס
•
העצמה ,קורס
כישורי חיי,
קורס עברית
הרכזת
•
מעוניינת
להכניס מספר
חוגי שיעסקו
בתזונה נכונה,
בישול ,טיפול
במשק בית
וכדומה

פעילות ליו
הא ,סדנת קשר
בי אימהות
לבנות בתנאי בית
מלו ,תערוכת
ציורי של
הנשי הצעירות

* קורס מזורז לקריאה וכתיבה( ובחוג מחשבי.
** הנשי הצעירות קיבלו שכר עבור שירותיה בהדרכה ומכרו את הכדי שיצרו לילדי בית הספר.

מטרות
התכנית
מת
כישורי
חיי
וכלי
עצמאיי
שיאפשרו
לנערות
גדילה
והתפתחות
אישית
מספקת
תו
התאמה
לתנאי
החיי
שלה
הגברת
המודעות
והרגישות
בקרב
המשפחה
והקהילה
לצורכיה
של
הצעירות
ולמצב
הרגשי
והחברתי

מ הלוח עולה כי נעשו מאמצי לתת מענה לכל המטרות שהוצגו .על נושא ההשכלה הוש דגש
רב .שעות התגבור שהקצה משרד החינו אפשרו להתקד במהירות רבה יותר ולהגיע לרמה
שאפשרה לצעירות א לגשת לבחינות הבגרות .הנשי הצעירות שניגשו לבחינות ביוני  2005עברו
אות בהצלחה ,ויכלו להמשי בלימודיה לקראת בחינות בגרות נוספות.
אפשרות להשלמת השכלה נפתחה ג בפני הנשי הצעירות בקבוצות האחרות .שיפור הדימוי
העצמי והביטחו העצמי קוד באמצעות חוגי וסדנאות .על פי דיווחי הרכזת ושניי מ
המדריכי ,חל שיפור בדימוי העצמי ובביטחו העצמי של הנשי הצעירות .עלה ג הקשר בי
רכישת השכלה לשיפור הדימוי העצמי ,והנשי בקבוצה הבוגרת יותר ציינו כי יכולת לקרוא
ולכתוב תורמת לדימוי העצמי שלה .בוועדת ההיגוי שהתכנסה באפריל נאמר" :הבנות כא...
מרגישות שא אי לה השלמת לימודי ה נחותות".
המדרי בחוג להדרכת טיולי סיפר בריאיו עמו כי הנשי הצעירות כבר החלו להדרי בפועל,
והדבר תר לדימוי העצמי שלה .במסגרת הקורס אומנו הנשי הצעירות בהצגת מידע ובדרכי
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להציג את עצמ בפני המודרכי .מיומנות זו סייעה לאחת הנשי הצעירות ,שניגשה לריאיו
עבודה והתקבלה .כיו היא מלמדת אמנות.
הנשי הצעירות שהשתתפו בחוג לאמנות ציינו בריאיו כי ה חשות שה מממשות את עצמ,
והביטחו העצמי שלה רב .אחת מה אמרה" :היו אנחנו יותר מעזות" .המדריכה לאמנות
הסכימה ע דברי אלה ,וסיפרה בריאיו עמה כי "הנערות דיברו על שינוי שחל אצל בחיי
היומיו בתו המשפחה .ה הרגישו שיש לה תפקיד בתו המשפחה וה נוטלות חלק בשיחות
בבית".
מטרת אספקת מקו למפגש לגיטימי ע קבוצת השווי הושגה באמצעות פעילויות שונות ,שבה
השתתפו הנשי הצעירות ה בקבוצות גיל הומוגניות וה בקבוצות מעורבות .מפגשי חברתיי
ספונטניי התקיימו במרכז באופ בלתי מספק ,א על פי שבעצ מהותו יכול היה המרכז לשרת
מטרה זו .תחומי כישורי החיי והכשרה המקצועית לא מוצו דיי ,וה דורש תשומת לב רבה
יותר בעתיד .אי לזלזל במאמצי שנעשו במהל הפרויקט לקידו נושא זה ,א תחומי ההשכלה
והמיומנות המקצועית ה אלה שיפתחו בפני הנשי הצעירות את הדלתות לעצמאות כלכלית
ולהתפתחות אישית.
הטיפול האישי והקבוצתי לא בוצעו מפאת העומס הרב שהוטל על רכזת התכנית ,שהייתה אמורה
למלא תפקיד זה.
פעולות למע הגברת המודעות בקהילה לצורכי הנערות נעשו במינו נמו מאוד .עיסוק בנושא זה
דורש תכנו מיוחד הכולל הצבת יעדי ושלבי ביצוע ,בעיקר לאור החשדנות שקיימת מצד
הקהילה בכפר כלפי המרכז וההיכרות המעטה עמו .רכזת התכנית ציינה כי קרנו של המרכז עלתה
בקרב ההורי ,בהיותו מקו שבו "לומדי ורוכשי מקצוע" .עובדה זו יכולה להוות מנו ובסיס
לחיזוק קשרי קיימי ולרקימת קשרי הדוקי יותר בי המשפחות לבי המרכז .הגברת
המודעות והרגישות במשפחות ובקהילה לצורכי הנשי הצעירות וחיזוק הקשרי ביניה ,בעיקר
בי הנשי הצעירות לאמותיה ,עשויי לתרו לנשי הצעירות ולקהילה כאחת.
שביעות הרצו של המעורבי בתכנית
למרות קשיי הרבי בניהול הפרויקט ,תחושת הבדידות המקצועית והארגונית והעומס הרב
שהוטל על כתפיה ,הרכזת הביעה שביעות רצו מכ שהצליחה להביא את המרכז למקו שבו הוא
נמצא היו ולהוציא לו ש טוב בכפר .בריאיו עמה היא סיפרה" :כשמנהל בית הספר התקשר
אליי בשבוע שעבר ואמר' :אני שומע עליה דברי יפי ורוצה לבקר' ורוצה שיתו פעולה ע בית
הספר ,ויש לו חמש בנות בנות  16שהוא רוצה שתגענה אלינו ,זה אומר שיש ש טוב ,שמנהל בית
הספר 'לוקח סיכו' כדי ליצור קשר".
יחד ע זאת ,המאמצי שהשקיעה והלחצי שהייתה נתונה בה נתנו בה את אותותיה,
ואמירות של מבקרי מ הכפר במרכז ,כמו "חבל לבזבז את המקו הזה על אוכלוסייה כזו",
ריפו את ידיה ותרמו לתחושת התסכול והשחיקה שלה.
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כל עובדי המרכז )א הבית והמדריכי( ציינו כי ה אוהבי לבוא למקו ולהדרי את הנשי
הצעירות ,בעיקר מתו כבוד ואהבה לרכזת התכנית ובשל תחושת הסיפוק שה מקבלי מ
ההדרכה .אול תחושות אלה נמהלו תמיד בתסכול כבד בשל הלנת שכר או חוסר תגמול ראוי
ושחיקה.
הנשי הצעירות ,לדברי הרכזת ,רציניות מאוד ומקפידות להגיע למרכז ,בעיקר מכיוו שראו
התקדמות גדולה .ג בתצפיות דווח על מוטיבציה גבוהה מאוד להגיע למרכז ,ללמוד ולהשתת
בחוגי.
הנשי הצעירות נתבקשו להביע את שביעות רצונ מכל אחת מ הפעילויות המתקיימות במרכז.
ממוצע עמדותיה כלפי כל הפעילויות היה ) 4.05בסול ב  5דרגות( ,סטיית תק  .0.87לוח 10
מציג את התפלגויות עמדותיה כלפי הפעילויות.
לוח  :10הנחקרות לפי עמדות כלפי הפעילויות במרכז
)בסול (N=28 ,51
דירוג

ס הכול

5.0

4.94.0

3.93.0

2.91.0

28

7

13

7

1

מספרי

100.0

25

46.5

25

3.5

אחוזי

מ הלוח עולה כי רוב הנשי הצעירות ) (71.5%היו מרוצות עד מרוצות מאוד מ הפעילויות
)ממוצע  4.0ומעלה( .ג בראיונות עמ ה הביעו שביעות רצו רבה מ המרכז ,ובכל דוחות
התצפית ) (55דווח על אינטראקציה חמה ,הבנה הדדית ,אמו ,כבוד ואווירה חיובית במרכז .אחת
הנערות אמרה בריאיו" :מרגישי ]כא[ כמו הבית שלנו .ואישה צעירה הוסיפה" :אנחנו
מסיימות ]לעבוד[ מוקד כדי שנוכל לבוא לכא" .הרכזת זכתה למחמאות רבות .אחת הנשי
הצעירות אמרה" :את ]הרכזת[ אנו אוהבות מכל הלב .לא יכולות בלעדיה .לא מוותרות עליה".
ג הנשי הצעירות ,כמו המדריכי וא הבית ,ציינו כי חסרי במרכז ציוד וריהוט שיית
למקו תחושה של בית .לוח  11מציג את התפלגות תשובותיה לשאלה מה נית לשפר במרכז.
לוח  :11תשובות הנשי לשאלה "מה נית לשפר במרכז"
)) (N=29נית היה לציי יותר מתשובה אחת(
מספר התגובות דברי שנית לשפר
תוספת ציוד
11
תוספת קורסי
9
עובדת ניקיו
3
הכרה ויחס מצד הקהילה והרשות
3
שביעות רצו מ הקיי" :לא חסר כלו"
3
פעילויות חברתיות
2
הגדלת מספר הבנות
1
לא השיבה
4
ס כל התגובות
36
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מ הלוח עולה כי ההצטיידות היא התחו שבו נדרש השיפור העיקרי במרכז ,ולאחריה הגדלת
מספר הקורסי .לוח  12מציג את פירוט הקורסי שהנשי הצעירות מעוניינות בה.
לוח  :12שכיחות הפעילויות שהנשי הצעירות מעוניינות בה
)נית היה לציי יותר מתשובה אחת(
תחו עניי
מס' )  (N=28פירוט הפעילויות המעניינות את הנשי הצעירות
מקצוע
קורסי המקני תעודה ,סידור פרחי
14
פנאי
ספורט ,דרמה ,מלאכת יד ,עזרה ראשונה
13
שפות ,חינו מיוחד ,מחשבי ,פעילויות לימודיות )כללי( השכלה
12
חברתי
פעילויות חברתיות
1
מ הלוח עולה כי הפעילויות המועדפות על הנשי הצעירות ה קורסי מקצועיי ,חוגי פנאי
וקורסי לשיפור ההשכלה .נראה כי הנשי הצעירות לא תופסות את המרכז כמקו מפגש
חברתי .יחד ע זאת ,כשנשאלו על תרומתו של המרכז עבור ה ציינו ג את הקשרי החברתיי.
לוח  13מציג את התרומה של המרכז לנשי הצעירות ואת חסרונותיו על פי דיווחיה:
לוח  :13שכיחות הדיווחי על התרומה ועל חסרונותיו של המרכז
מס'
)(N=25
7
11
3
2

2

דוגמה

חיסרו

"חסר הרבה
קורסי"
"מחשבי
ומכונת צילו"
"]אני לא מרוצה
מ[ניקיו המרכז"
"פעילויות
חברתיות בידור"

התמקצעות

"השתתפות
מספר גדול יותר
של בחורות"
"לא חסר לי
כלו"

מס'
)(N=29
8
6

ציוד
ומכשירי
ניקיו

7
5

פעילויות
חברתיות

3
2

כללי

תרומה

דוגמה

להשתפר שיפור בלימודי

"התחלתי
בלימודי"
"הדבר הכי חשוב שהתחלתי
לקרוא ולכתוב"
"להכיר חברות חדשות מכל
הגילי"
"חיזוק האישיות שלנו דר
הקורסי"
"הכרתי את המורה לאמנות,
שעזרה לי ..להבליט את
כישרונותיי בציור"...
"הכרתי הרבה דברי
ורכשתי ידע"

אוריינות שפה
קשרי חברתיי
שיפור דימוי עצמי
וביטחו עצמי
פיתוח כישרו
כללי

"לא היה שינוי משמעותי ,כי אי תרומה
1
שביעות רצו
3
לא הפקתי הרבה תועלת
מ הקיי
בלימודיי"
תחומי שביעות הרצו של הנשי הצעירות מעידי על השגת מטרות התכנית .המקו חשוב מאוד
לנשי הצעירות ,א כפי שנראה בתצפיות וכפי שציינו הרכזת והנשי הצעירות ,המקו אינו
מושקע .מלבד התגובות בנוגע להזנחה של המועדו שעלו מתשובותיה לשאלו )ראו לוחות ,10
 ,(12שמונה נשי צעירות מצאו לנכו לציי בהערות לשאלו כי המקו אינו נקי .יחד ע זאת
נראה כי תחושת שביעות הרצו ,בעיקר בקרב הקבוצה הבוגרת ביותר ,שהיוותה את התשתית
למרכז ,פחתה בשנה השנייה לפרויקט .ה התלוננו כי "יותר מחודשיי אנחנו לא באות למועדו,
א אחד לא מתעניי בנו ,ויש לנו הרבה תלונות .זה בכלל לא 'בית ח'." ...
הנשי הצעירות התבקשו להביע את עמדת כלפי היגדי שוני הקשורי למרכז ולהשתתפות
בפעילויות המתקיימות בו .מ ההיגדי נבנו שישה מדדי בעזרת ניתוח תוכ .לוח  14מציג את
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מספר הפריטי בכל מדד ,ממוצעי וסטיות תק של המדדי ומהימנות ושני פריטי נוספי
בעלי חשיבות )רכישת השכלה והקשר בי הרשות המקומית למרכז( )לפירוט מרכיבי הממדי ראו
נספח ט'(.
לוח  :14מדדי – מספר הפריטי בכל מדד ,ממוצעי  ,סטיות תק ומהימנות
מהימנות סטיית
תק
α

ממוצע
)סול
(51
4.23
4.15
3.76
3.70
3.41

6
9
1
3
7
8
3
1

0.78
0.67

0.73
0.57

0.60
1.16
1.06
0.82
0.81

0.78

0.91

3.32

0.50


0.98
1.74

3.07
2.90

מספר
פריטי

המדד
עמדות הנשי הצעירות כלפי המרכז
עצמאות
רכישת השכלה
היבט חברתי
תפיסת המשפחה והסביבה את השתתפות הנשי
במרכז
היבט רגשי )שיפור הביטחו העצמי ,מציאת מקור
תמיכה ,שיפור הדימוי העצמי וכדומה(
הקשר בי הסביבה למרכז
הרשות המקומית והמרכז

מ הלוח עולה כי ממוצע עמדות הנשי כלפי המרכז היה גבוה יחסית לשאר המדדי ,ותפיסת
עמדת הרשות המקומית כלפי המרכז הייתה הנמוכה ביותר )במידה מעטה עד בינונית( .מהימנות
המדדי הייתה בדר כלל גבוהה עד בינונית .מהימנות מדד הקשר בי הסביבה למרכז הייתה
הנמוכה ביותר .נבדק קשר בי המדדי הללו למדד חוגי ,שנבנה מחישוב ממוצע העמדות כלפי
כל הפעילויות במרכז .לוח  15מציג את המתאמי.
לוח  :15מתאמי בי המדדי והחוגי
)(N=29
עמדות
כלפי
קידו
השכלה

.36
)(.06

קשר בי עמדות
כלפי
הסביבה
המרכז
למרכז

תפיסת
המשפחה
את הנשי

היבט
חברתי

עצמאות היבט
רגשי

חוגי

.23
)(.23

.43
)(.02
.22
)(.25

.64
)(.00
.52
)(.00
.02
)(.91

.36
)(.06
.49
)(.01
.20
)(.31
.12
)(.54

.52
)(.00

.34
)(.68
.29
)(.13

.53
)(.00
.30
)(.12

.55
)(.00
.38
)(.04

.49
)(.01
.39
)(.04

.44
)(.02
.52
)(.01

.44
)(.02

.59
)(.00

.18
)(.36

.48
)(.01

.53
)(.00

.48
)(.01

.68
)(.00

.01
)(.95

.09
)(.62

.03
)(.88

.11
)(.58

.03
)(.88

.15
)(.43

.04
)(.84
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היבט רגשי
עצמאות
היבט
חברתי
תפיסת
המשפחה
את הנשי
עמדות כלפי
המרכז
קשר בי
הסביבה
למרכז
עמדות כלפי
קידו
השכלה
עמדות
הרשות כלפי
המרכז

מ הלוח עולה כי נמצאו מתאמי נמוכי ולא מובהקי בי דיווחי המשתתפות בדבר תפיסת
המשפחה את הנשי הצעירות ואת השתייכות למרכז לבי שאר המדדי ,ובי תפיסת עמדת
הרשות כלפי המרכז לשאר המדדי .כמו כ נמצאו מתאמי נמוכי ולא מובהקי בי מדד
החוגי לבי המדד הרגשי והמדד החברתי ובי מדד ההיבט החברתי לבי ממד הקשר בי הסביבה
למרכז .בי שאר הגורמי והמשתני נמצאו מתאמי מובהקי ,חיוביי ,ובחלק א גבוהי.
מממצאי אלה עולה כי לא היה קשר בי תפיסת הנשי את עמדות הסביבה כלפי המרכז לבי
עמדותיה כלפיו.
הורי שהגיעו למרכז היו מרוצי מאוד ממראה עיניה .חלק הגיעו מיוזמת וחלק בעקבות
הזמנות לאירועי במרכז .במפגש אימהותנערות שהתקיי במרכז באוגוסט  2005ציינו
האימהות כי ה נהנו מאוד ,והיו רוצות "לקבל מה שהבנות מקבלות" ,כלומר להשתת בחוגי.
הורי שביקרו בתערוכה שהתקיימה בשנה השנייה לתכנית הביעו בריאיו מזדמ את התרשמות
מכישורי בנותיה ומהישגיה במרכז .אחד האבות אמר" :הופתעתי לטובה מרמת בתי בציור,
לומר את האמת ,לא ציפיתי לרמה כזאת "...הא הביעה ג היא את עמדתה" :הכול טוב ,יש
התקדמות ,יש עתיד לבנות" .מבקרת נוספת ,שאמרה" :לצערי ,רוב האנשי לא יודעי שקיי
מרכז כזה" ,ביטאה למעשה את יחס הכפר למרכז ואת חוסר הפרסו שלו .הרכזת אמרה" :לא
אכפת לה ]להורי[ מנערות ,ג התפיסה בבית היא שהנער הוא חשוב ,כי הוא יפרנס ,והנערה
צריכה להיות בבית" .הרכזת ג ציינה שהורי שבנותיה משתתפות בפעילויות המרכז מתחילתו
ואימהות שביקרו בתכנית הקי מרוצי מאוד ועל כ אינ מעכבי עוד את הנשי הצעירות.
הנשי הצעירות ציינו כי לפעמי ה מושפעות מדברי אנשי המזלזלי בה בכפר ולועגי לה
שה הולכות ל"אוניברסיטה" ,כשה מתכווני בדבריה למרכז .אול מדבריה עולה כי ה
מתעלמות מאמירות כאלה ,כיוו שה מעוניינות בהצלחת המרכז .מממצאי אלה עולה כי למרות
כל אלה מתחולל בכפר שינוי מסוי בעמדות התושבי .לדברי הרכזת ,מי שכבר מכיר היו את
המקו מבי את ייחודו ואת החשיבות שלו .אחד ממשתתפי ועדת ההיגוי א אמר כי "בכל
המשולש אי דבר כזה".
לעומת היחס החיובי של הרכזת ,א הבית ,הנשי הצעירות ,המשפחות והמדריכי כלפי המרכז,
נראה כי יחסה של הרשות למרכז גבל בהתעלמות .מדריכה שחשה ביחס מזלזל של הרשות
המקומית למרכז אמרה" :אני מרגישה שהרשות המקומית מזלזלת בנערות" .תחושה דומה
ביטאה ג הרכזת ,שציינה כי הרשות מערימה עליה קשיי שלא לצור ,ושמונה מ הנשי
הצעירות ציינו זאת בשאלוני .ראש המועצה אמנ ציי לשבח את התערוכה בוועדת ההיגוי
באומרו" :אני נפע ממה שאני רואה .אני מבקש לתלות את הציורי במועצה ע כתוביות של
ש הבנות ,והיכ יצרו זאת ,כדי שיכירו את הבנות .לתת לה ביטחו" .אול אמירה זו לא
הפחיתה את חוסר האפשור עד כדי התעלמות מצד הרשות ,שעליו דיווחו הרכזת ,המפעילי
והנשי הצעירות במהל התכנית.
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לסיכו  ,קיימת הלימה גבוהה בי המטרות שהצהירו עליה מפתחי התכנית בהצעה שהגישו
לבי הציפיות והמטרות שהגדירו הנשי הצעירות והרכזת ושהוגשמו במהל התכנית .לא כל
המטרות קודמו באותה אינטנסיביות ,ולא כול הושגו במלוא .אול נראה כי השגת של רוב
המטרות קודמה לשביעות רצו המעורבי  .שתי מטרות חשובות שלא קודמו כראוי היו הכשרה
מקצועית והגברת המודעות והרגישות בקרב המשפחה והקהילה לצורכיה של הצעירות ולמצב
הרגשי והחברתי .העובדה שהמרכז ש

לו למטרה לשפר את השכלת של הנשי

הצעירות

ולהכשיר למקצוע ,והעדויות לשיפור זה ,מבססות את מעמדו של המרכז בכפר ותורמות לגיבויו
מצד הקהילה .יחד ע זאת ,לא תוכנ מער פעילויות שיקרב את המרכז לאוכלוסייה ויית לו
"הכשר" מוחלט בעיני ההורי  ,בקהילה ובקרב מנהיגי הציבור.
א על פי שבאופ כללי הביעו כל המעורבי בתכנית שביעות רצו ממנה ,שביעות רצו זו מהולה
באכזבה רבה בשל העובדה שהרשות לא נטלה חלק פעיל ומאפשר בהוצאת התכנית אל הפועל
וא הערימה קשיי על ביצועה המוצלח.
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המלצות ויישו חלקי של הדוח
המלצות
ההמלצות מובאות בהתא לפרקי הדוח :שלבי הפעלת התכנית; תהליכי הבקרה על התכנית
ויציאה ממנה ) ;(Phasing outקשיי ודילמות; תפוקות.
שלבי הפעלת התכנית
 .18רצוי לחפש למרכז מקו מאיר פני יותר מ הקיי ,או לחלופי לפעול לשיפור הסביבה
החיצונית והפנימית של המרכז.
 .19כדאי לבחו את צורכי המרכז מבחינת ציוד וכוח אד ולהקצות תקני ותקציב תואמי.
 .20כדי למלא את חייה של הנשי הצעירות בתוכ במש שעות ארוכות יותר במהל היו
כדאי ליזו
חברתיי

מגוו פעילויות פנאי שתמשוכנה את הנשי

הצעירות להגיע ג

למפגשי

בלתי פורמליי  ,שאינ תלויי בתכנית קבועה מראש של חוגי ,ולצייד את

המקו בהתא.
 .21הנשי הצעירות כמעט שלא קיבלו טיפול אישי או קבוצתי במסגרת התכנית .כמו כ לא
נבנתה תכנית לשיפור המודעות והרגישות בקרב המשפחה והקהילה לצורכיה של הצעירות
ולמצב הרגשי והחברתי כמתחייב מ ההצעה .מומל לפתח תכניות טיפוליות קבועות,
פרטניות וקבוצתיות ,וכ לפתח תכניות קהילתיות שיכללו ימי עיו והרצאות בתחומי
הקשורי למערכות יחסי בי הורי לילדי  ,לתרבות המשתנה ,לגיל ההתבגרות וכדומה.
א מפאת עומס עבודתה אי לרכזת אפשרות למלא תפקיד זה ,יש להקצות לכ עובדת
סוציאלית אחרת.
 .22יש להגדיר באופ ברור את תפקידיה של א הבית ושל רכזת התכנית .הגדרת התפקידי
צריכה להתאי להיק המשרה של כל אחת מה.
 .23מומל להקפיד על תכנו זמ נכו של הפעילויות במרכז ,למע ניצול יעיל של שעות
הפעילות במרכז .תכנו זמ נכו עשוי לאפשר למספר רב יותר של נערות ונשי צעירות לקבל
שירותי במרכז .א יתברר כי למרכז אי יכולת להכיל את כל הנשי הזקוקות לשירותי
אלה ,יהיה צור לקבל החלטות באשר להגדרת זמ השהייה של כל נערה ואישה צעירה
במרכז .א יוחלט על הגבלת זמ השהייה במרכז ,יהיה צור לדו ג בסוג המענה והמינו
שיינת לנשי אלה לאחר שתצאנה מ המרכז.
 .24לאחר שתי שנות הפעלת התכנית רצוי לבחו מחדש את מערכת הקריטריוני למיו
הנשי הצעירות אל מול המציאות והצרכי העולי בכפר .יש לבחו את יכולתו של המרכז
לתת מענה לכל הנשי הצעירות הנזקקות לשירותיו.
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תהליכי הבקרה ויציאה מ התכנית )(Phasing out
 .25כדאי לקיי מסגרות דיווח ובקרה קבועות ה בתו המרכז ,באמצעות המורי
והמדריכי המפעילי את החוגי ,לרבות דיווח כתוב )שאלוני דיווח( ,וה מחו למרכז ,ע
מנהל מחלקת הרווחה והצוות המפעיל את המרכז.
 .26מומל לקיי בקרה על נוכחות בפעילויות בהתא להיק השעות שהתחייבה אליו כל
נערה.
 .27המרכז צרי לבחו את יכולתו להיענות לצרכי משתני של הנערות והנשי הצעירות
המגיעות למרכז ,כל עוד ה עומדות בקריטריוני לכניסה למרכז ,ולהתאי את הפעילויות
לצורכי קבוצות הגיל השונות.
 .28מומל לבחו את המלצות דוח הביניי והדוח הסופי ולמפות אות על פי הגורמי
האחראי ליישו כל אחת מה.
 .29יש להפנות מאמצי מיוחדי ליצירת קשר ע גופי שביד לסייע למרכז בפעילויות,
בתקציב ושעות ובכוח אד .כל זאת תו קבלת אחריות מצד הרשות לביצוע המעבר ממסגרת
שלתכנית לחלק אינטגרלי של המערכת.
קשיי ודילמות
 .30כדאי לנתח כל אחד מסוגי הקשיי שהועלו )התרבותיי והרגשיי ,הארגוניי ,ההפעלה
השוטפת ,תמיכה והכשרה( ולהכי עבור מער פתרונות אפשרי.
 .31כדאי לספק הנחיה והכשרה קבועה לרכזת התכנית ,כדי שתוכל לבצע את תפקידיה
ביעילות ובמקצועיות .ג אנשי הצוות האחרי בתכנית צריכי לקבל הדרכה שתסייע לה
לשפר את תפקוד בהקשר המיוחד של נערות אלה ותרבות.
 .32רצוי שהרשות תקבל על עצמה מחויבות ואחריות לביצוע התכנית ולאפשור קידומה
והשגת מטרותיה .הרשות צריכה לקבל אחריות בכל הנוגע להפעלת המרכז ולרווחת מפעיליו
כדי לאפשר לאנשי מתאימי לעבוד ע הנשי הצעירות.
תפוקות
 .33רצוי ליצור קשר ע גורמי )פרטיי ,עסקיי וממשלתיי( שביד לספק קורסי
מקצועיי ,תו השקעת מאמ מיוחד לאפשר לנשי צעירות אלה לרכוש מקצוע ולשפר את
מצב התעסוקתי.
 .34נראה כי לאחר שנתיי של תכנית ,שנחשבת בקרב המכירי אותה לתכנית מוצלחת ,רצוי
לקד את פרסומו של המרכז בכפר ולהעלות את קרנו באופ פורמלי .תמיכת הרשות תסייע
לשיפור המיצב של התכנית בכפר.

יישו חלקי של המלצות הדוח הסופי
במאי  2006התקבל מסמ מ הרשות המקומית בפרדיס ,המתאר את המש התכנית ואת יישו
המלצותיה .המסמ נכתב על ידי מנהל מחלקת הרווחה ורכזת הפרויקט.
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לדברי רכזת התכנית ,התכנית תמשי לפעול בחסות ובפיקוח משרד הרווחה באמצעות פרויקט
"שדרוג בתי חמי".
מבחינת כוח אד )המלצה  ,(2הרשות הוסיפה חצי תק של עובד סוציאלי לתגבור המסגרת .כמו
כ ,ממר  2006נוספה למרכז עובדת סוציאלית כוללנית בשעות אחר הצהריי ,שתעבוד ע נערות
באופ פרטני תו תיאו ע רכזת התכנית.
בהתא להמלצה באשר לתכניות טיפוליות )המלצה  ,(4בינואר  2006התקיימה בבית מלו בנצרת
סדנת זוגות )א בת( בתנאי נופש במטרה לחזק את הקשר בי האימהות לבנות .במאי 2006
נפתחה במרכז סדנת המש לזוגות אלה ,להמש טיפול בתו הקהילה ,לאחר שלדברי הרכזת
"נפתחה דר לתקשורת יעילה בסדנה הקודמת".
באשר להמלצה בדבר שיקו מקצועי )המלצה  ,(16עשר בנות מ המרכז עברו אבחו מקצועי
במרכז שיקו בחדרה ,וחמש מתוכ נמצאו מתאימות לקורס מזכירות .הקורס יתקיי במרכז
השיקו ובמימו השירות לשיקו במשרד הרווחה .אחת הבנות נמצאה מוכשרת לתפקיד וראויה
להשמה בעבודה .המרכז יאבח קבוצות נוספות של נשי צעירות המשתתפות בפרויקט.
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שער שני:
"הייא" – מרכז רבשירותי לנערה בשפרע

55

ا ا:(-
"ه " )آ ) د ا ) 6ت ت وا ء
ا وات 

) & و

56

תמצית :עיקר הממצאי בשפרע
התכנית "הייא – מרכז רב שירותי לנערה" בשפרע נועדה לטפל בנערות ובנשי צעירות
במצוקה ,במשפחותיה ובקהילה ולכלול את מער השירותי הקהילתי כולו .מטרת התכנית
הייתה להשיב את הנערות אל חיק החברה הנורמטיבית ,בד בבד ע העלאת המודעות בקהילה
לבעיות גיל ההתבגרות ולחשיבות הלימודי והיציאה לעבודה .התכנית נועדה לתת מענה לנשי
צעירות ולמשפחותיה בהתא לגיל הנשי הצעירות ולצורכיה ,ופעלה בשלושה מישורי:
המישור הפרטני ,המישור הקבוצתי והמישור הקהילתי .התכנית פעלה בשני .20052004
הפעלת התכנית הייתה כרוכה בראשיתה בבחירת צוות קבוע למרכז )רכזת וא בית( ,באיתור
מבנה למרכז ובקביעת קריטריוני לקבלת נערות ונשי צעירות למרכז .כבר בשנה הראשונה
) (2004הייתה תפוסת המרכז מלאה ,א למרות זאת נמש תהלי איתור הנערות והנשי
הצעירות ,וה נמצאו ברשימת המתנה .נשי אלה ציפו ליציאתה של קבוצה גדולה של נשי
צעירות ממרכז "הייא" למרכז ההכשרה בטמרה ,כדי שה עצמ תוכלנה להצטר למרכז
בשפרע .הוחלט כי קבוצת הנשי היוצאות לטמרה תלווה בעובד השמה ,שהגדרת תפקידו החלה
לקרו עור וגידי בוועדות ההיגוי.
במקביל לאיתור המבנה ולשכנוע הנערות ומשפחותיה להצטר למרכז החל תכנו הפעילויות
שיתקיימו במרכז ,והנושא נדו במפגשי שהתקיימו במחלקת הרווחה .מדובר בפעילויות
בתחומי הלימודי ,המקצועי ,הטיפולי והקהילתי ובפעילויות פנאי והנאה .הפעילויות שתוכננו
הותאמו למטרות התכנית .נוצרו קשרי ע הגורמי המפעילי ,ומיד ע פתיחת המרכז החלו
להתקיי פעילויות בשלושה תחומי :התחו הלימודי ,התחו הטיפולי ופעילויות פנאי והנאה.
הפעילות בתחו המקצועי החלה מאוחר יותר.
התכנית לוותה בשלושה מערכי בקרה שפעלו בוזמנית :בקרה פנימית של רכזת התכנית ,שעשתה
ניסיונות למסדה; בקרה מצד ועדת היגוי ,שהייתה ועדה פעילה; ובקרה באמצעות צוות הערכה
חיצוני .צוות ההערכה הגיש את ממצאי הביניי שלו בפברואר  2005לאחר שנת הפעלה אחת של
הפרויקט .נעשו מאמצי לייש את המלצות דוח הביניי ,א ה יושמו באופ חלקי בלבד.
הבקרה שקיימו מפעילי התכנית הביאה בחשבו את הצור בתכנו השלב שלאחר יציאת הגורמי
הממני מ הפרויקט .כבר בשלבי מוקדמי החלו ועדות ההיגוי לעסוק בהבטחת משרת הרכזת,
בצור ביצירת קשר הדוק בי הגופי המספקי שירותי לנערות ולנשי הצעירות ,בתחזוק
המרכז ,בתכניות הפעלה מתאימות ,בהחלטה על מספר מקבלות השירות במרכז ובמש זמ
השהייה שלה בו .כמו כ נדונה סוגיית הפנייה לגופי שוני ,ה לצור קבלת תמיכה וה לצור
סיוע במציאת מקומות עבודה לנשי הצעירות.
למרות התכנו והבקרה על התכנית ,והתמיכה שזכתה לה הרכזת ,לוותה הפעלתה בקשיי .את
הקשיי נית לסווג לשלושה תחומי עיקריי :הפעלת התכנית; קשיי ארגוניי; והדרכה
והכשרה של רכזת התכנית.
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קשיי בהפעלת התכנית :הגדרת מטרות ,קביעת קריטריוני לקבלת נערות

.1

ונשי צעירות ושיווק המרכז בקהילה.
קשיי ארגוניי :שלב ההתנעה וההפעלה ,נוכחות והתמדה של הנשי הצעירות

.2

במרכז ,הגדרות תפקידי )היק משרה ,גבולות התפקיד של עובדות המרכז( ,זמ השהייה
של הנערות והנשי הצעירות במרכז ,תקציב ,גיוס כוח אד והתאמתו לתפקיד.
הדרכה והכשרה לתפקיד של רכזת התכנית ,שעליה ועל תפקודה עומד המרכז.

.3

למרות הקשיי שעלו ,כל מטרות התכנית קודמו .נית לחלק את מטרות התכנית לשלושה
רבדי:
•

גיוס כל שירותי הקהילה יחד ע המרכז לקידו מטרותיו.
•

חתירה לשיפור התשתית המשפחתית והקהילתית לקראת שינוי חברתי ותרבותי

שייגזר משיקו הנשי הצעירות.
•

חתירה לשינויי בקרב הנשי הצעירות.

מבחינה אובייקטיבית קודמו המטרות בכל הרבדי ,ג א לא הושגו במלוא .המטרה העיקרית,
להביא את הנשי הצעירות למרכז ולקדמ אישית ,לימודית ומקצועית ,קודמה במידה רבה.
מ הממצאי עולה כי הנשי הצעירות הבינו את המטרות הכלולות ברובד השלישי ,וה חשו כי
השיגו אות במידה בינונית עד רבה .מטרות אלה ענו על ציפיותיה ותאמו את סיבות הצטרפות
למרכז .באשר לרבדי האחרי ,ה חשו כי א על פי שביחסה של המשפחה כלפיה חל שיפור
במידה רבה ,מטרת שיפור הקשר ע הקהילה הושגה במידה בינונית .נמצא כי רכישת השכלה
במרכז וקידו העצמאות והתעסוקה במרכז היו בקשר חיובי מובהק ע רוב המדדי .ככל
שהנשי הצעירות ראו במרכז אמצעי לרכישת השכלה ,כ הייתה עמדת כלפי המרכז בשאר
ההיבטי חיובית יותר .ככל שהנשי הצעירות ראו במרכז אמצעי לרכישת עצמאות ותעסוקה ,כ
הייתה עמדת כלפי שאר ההיבטי חיובית יותר .קשרי חיוביי מובהקי ) (p<0.01ברמה
בינונית עד בינוניתגבוהה נמצאו בי יחס הנשי הצעירות למרכז לבי ההיבט הרגשי וההיבט
החברתי; ככל שיחס של הנשי הצעירות למרכז היה חיובי יותר ,כ הייתה חיובית עמדת כלפי
ההיבט הרגשי וההיבט החברתי שמספק המרכז.
דווח כי שלוש מטרות לא הושגו במלוא :מטרות בתחו ההשכלה ,הפיכת המרכז למקו מפגש
חברתי והידוק הקשר ע ההורי.
מנקודת הראות של הנשי הצעירות ,וברובד האישי )הרובד השלישי( ,ה קיבלו מ המרכז הרבה
מעבר לציפיותיה ,שהתבטאו בעיקר בשאיפה לרכישת השכלה ומקצוע .ה חשו שה התפתחו
במרכז ,ושהוא שימש לה "בית ח" ונטע בה תקווה להתפתחות .לדעת רכזת התכנית ,כל
מטרותיה קודמו במידה זו או אחרת ,וההצלחה העיקרית היא היות של הנשי בעלות תעסוקה
ולא עוד יושבות בית.
באשר לרובד הראשו ,המרכז יצר קשרי ע השירותי השוני ביישוב ומחוצה לו ,ה בחיפוש
אחר תמיכה וה לצור מיפוי ואיתור צרכניות פוטנציאליות של המרכז .נוצרו קשרי ע מחלקת
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הרווחה ,ע קצי ביקור סדיר ,ע מנהלי בתי הספר ביישוב ,ע מנהל קידו נוער וע גופי
חיצוניי ליישוב .יצירת שיתופי הפעולה הללו למטרות התכנית לא הובהרה לנשי הצעירות ,ועל
כ כמעט שלא הזכירו אותה .באשר לרובד השני ,נערכו פעילויות שונות למשפחות ולקהילה ,א
פעילויות אלה היו נפרדות ולא היוו חלק מתכנית כוללת וארוכת טווח לטיפול ברובד זה .באשר
לרובד השלישי ,רוב המטרות קודמו במידה זו או אחרת של הצלחה ,והתוצרי נראו בפועל ולא
רק נדונו.
לתכנית היו כמה תוצרי לוואי :נכונות מצד גופי שוני ביישוב לסייע למרכז ,גילוי עניי בתכנית
מצד האימהות ,הפיכת המרכז למוקד משיכה לנשי צעירות והעצמת הרכזת ,הכשרתה ותמיכה
בה .ואכ ,חלק מ ההצלחה נית לתלות בתמיכה שקיבלה הרכזת מגורמי מקצועיי שוני
ביישוב ומחוצה לו.
נוס על תוצרי הלוואי נבדקה שביעות הרצו של כל המעורבי בפרויקט .הנשי הצעירות היו
מרוצות מ המרכז ,כיוו שמילא את זמנ החופשי ואפשר לה יציאה מ הבית והשגת מטרות
רגשיות ,אישיות )השכלה ותעסוקה( וחברתיות ומטרות פנאי והנאה .שיעור ניכר מה ציי
שרכישת ההשכלה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לה ,א באופ כללי ה היו מרוצות למדי מכל
הפעילויות במרכז.
למרות תחושות השחיקה ,ג מנהלת המרכז הייתה מרוצה מהישגי המרכז ,וכ שאר הגורמי
המפעילי והמעורבי )מנהל מחלקת הרווחה ,המדריכות ,חברי ועדת ההיגוי וגורמי רשות
אחרי( .המידע על שביעות הרצו של ההורי הופק מדברי הרכזת ומדברי הצעירות ,והעיד על
שביעות רצו של רוב ההורי מהישגי המרכז בהתייחס לבנותיה ומ המעמד הגבוה שרכש
המכרז בקהילה .לא נתקבל מידע ישיר מ ההורי על עמדת.
להל מפורטות ההמלצות שנבעו מ הממצאי:
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ההמלצות
רמה ארגונית
 .1כדאי לשקול את שעות הפתיחה של המרכז ולהביא בחשבו משתני כגו מערכת השעות
בבית הספר ,שעות העבודה ומחויבות לסיי את עבודות הבית .בהתא לכ ,רצוי לבנות
תכנית מתאימה לאפשרויות ולצרכי של הבנות.
 .2כדאי לבחו את מערכת שעות הפעילות של המרכז ולהפעילו באופ יעיל יותר .יחד ע
זאת ,א יוחלט כי יו שבת הוא יו קבלת קהל ופעילות פתוחה יותר ,יהיה צור להבנות
את הפעילויות ביו זה ולהיער כ שניצולו יהיה יעיל ומשמעותי.
 .3חשוב להחליט על זמ השהייה של נערות ונשי צעירות במרכז ,כדי לאפשר לאוכלוסייה
חדשה לקבל שירותי דומי.
תיעוד
 .4חשוב לתעד את התקדמות של הנערות והנשי הצעירות .זה הכלי היחיד שיוכל להצביע
על התקדמות או על אי התקדמות לאחר איסו נתוני שיטתי ,ויאפשר חשיבה על קביעת
תכנית מתאימה לכל נערה ואישה צעירה והשגת יעדי המוגדרי מראש.
 .5קיי צור במעקב מסודר אחר התקדמות הנערות במרכז ,כדי לקבל מידע אמי בנושא.
כדאי לתכנ כלי שיאפשר מעקב שיטתי אחר ההתקדמות א לא יהיה מסורבל .ייתכ כי הכלי
יופעל בידי כל אחד מהגורמי המטפלי בכל אישה צעירה בהתא למידע הדרוש בו ,דבר
שיחסו מ הרכזת שעות עבודה רבות המבוזבזות על מילוי טפסי.
הפעלה
 .6מומל לחשוב על דרכי למניעת נשירה מ המרכז ובעיקר מ ההכשרה הניתנת בתיווכו.
א.

מניעת נשירה מ המרכז יכולה להתבצע באמצעות חשיפה לקהילה והגברת

המודעות ליתרונות הקיימי בו.
ב.

התאמת פעילויות לכל קבוצות הגיל ,ובעיקר לקבוצה הבוגרת ביותר של הנשי

הצעירות.
ג.

את מניעת הנשירה מ ההכשרה יש לתכנ בשיתו ע עובד ההשמה .התכנית

תכלול דרכי ליווי ,מציאת מקומות עבודה טובי ,תמיכה ועידוד מצד המרכז.
 .7קיי צור במיפוי צורכי היישוב ובפרישת מקומות העבודה בתוכו כדי לסייע לנשי
הצעירות ללמוד קורסי מתאימי ולהיקלט בעבודה מתאימה.
 .8כדאי לחשוב על פעילויות נוספות ,שמצד אחד תתאמנה למסורת ולתרבות היישובית
ומצד שני תשפרנה את הדימוי העצמי של הנשי הצעירות )כגו חדר כושר ,לימודי תיאוריה
לקראת קבלת רישיו נהיגה וכדומה(.
קשר ע ההורי וע הקהילה
.9

חשיפת המרכז לקהילה צריכה להיעשות באופ מתוכנ ושיטתי .מטרות החשיפה:

להביא את המרכז למודעות האוכלוסייה ,לשפר את העמדות באוכלוסייה כלפי המרכז וליצור
מודעות לבעיותיה של הצעירות ולעובדה שנית לפתור אות.
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.10

על מנת לבנות קשר הדוק יותר ע ההורי כדאי לתכנ מפגשי נושא קבועי כמה

פעמי בשנה ,ולקיי את סדנת האימהותבנות שתוכננה א טר בוצעה.
התמקצעות והדרכה
 .11במש שתי שנות התכנית חשה הרכזת בחסכי הדרכה והנחיה ,וזאת למרות התמיכה
הרבה שקיבלה מגורמי שוני והשתלמות בת עשרה מפגשי שהשתתפה בה .יש צור לתכנ
הדרכה פרטנית קבועה ,שתאפשר לרכזת תמיכה והתמקצעות ,בעיקר בתחו הניהולי.
 .12מומל לקיי הדרכה חדפעמית של הצוות כולו לצור הסברה נאותה שתכלול הצגת
תמונה מלאה של המרכז ,מטרותיו ,תפקידיו ופעולותיו .הסברה מסוג זה יכולה לסייע לרכזת
לשפר את איכות תכנו הפעילויות ואת התאמת.
שיתופי פעולה
 .13רצוי לחזק את שיתו הפעולה בי כל הגורמי המטפלי ביישוב לטובת הנערות והנשי
הצעירות ,וזאת כדי לבנות מער טיפול מקי לכל נערה ואישה צעירה ,שיכלול מידע עליה
מהיבטי שוני לצור תמיכה בה.
 .14שפרע ממוקמת בסביבת יישובי ערביי נוספי ,המאפשרי לה שימוש באנשי מקצוע
זמיני וניצול של מרכזי שוני ,ארגוני חברתיי ופוליטיי .מומל לנצל יתרונות אלה
כדי לשפר את ההיצע במרכז ואת אופ הפעלתו.
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ا  ا
ا ف ا ي أ   "ه– آ د ا ت ة" *+, -و ) أ(' ه& ا !  $%ت وا !ء
ا 1ت &9 ،$:8; -اء  )678+ -أو  -ا *( 0*1% 23 ، 5*.ز ا ت ا *.ه .' $%آن
ا ف ) ا  Aإ+دة ا ت إ ?  )CDا * 5*.ا  ،ABإ ? (> ز%دة ا & - +ا * 5*.و *1آ)9 0
ا *اه $:وأه* $ا را $9وا وج * .0وأ ّ +ا  -& Aإ(ت !ء ا 1ت و>(&* )678+
أ*+ر ا !ء ا 1ت وا ،)6(Dو  %& $H7H ?+ 0*+ت :ا *&ى ا دي ،وا *&ى ا +*.
وا *&ى ا * .*.و  ُ ا .2005-2004 + - A
آن  SAB6ا  - >B% Aا Aا $%اRر   Qدا* 8آ )آة و $+آ( ،وإ.%د * ?!Aآ،
وو; % 5اA:9ل ا ت وا !ء ا 1ت  -ا *آ .و! ا ! $اWو ? ) (2004ا Xا *آ  !7%ت،
و 5ذ  Yا*9ت  $*+إ.%د ا ت وا !ء ا 1ت ،وه) &(&دات  $*8 ?+ا\[ر ^ &6 .ه]\ء
ا !ء Rوج  $+&*.آAة ) ا !ء ) آ "ه" إ ? آ ا _ه*Q - 0ة ،آ  ) ?!%أ)
ا\*Cم إ ? ا *آ *+, -و .و:6ر أن %ا $+&*. S-ا !ء ا &ا )(9 6إ ? *Qة &ab
 2D a!c6أت  $!.ا &('  $dcو a%6و.'b
  0:إ.%د ا * ?!Aوإ !ع ا ت و*C\ )678+م إ ? ا *آ أ ا   eBت ا  - :9ا *آ ،و(ى  23ا *&;&ع : -ءات :ُ+ت   -ا  .g-و3 )3ث  - )+ت \. -ت ا ،
وا *.ل ا *! ،وا *.ل ا  ،(7وا *.ل ا * $-;i ،*.إ ?  -ت  '-6و & .و(ت 7ء$
ا  ت ا   5  eBُRأهاف ا  .Aو1ت  7+ت  5ا .ت ا * ،$ّk1و&-ر ا-ح ا *آ أت
 - '- :ُ6ت \. $H7H -ت :ا *.ل ا * ،وا *.ل ا  ،(7و -ت ا  '-وا & .أ ا  ت
 ا *.ل ا *!  :-أت  ذ .Yآن ا  $H7m &3c Aأ[* $ر l - ^*+ $ن وا :Dا   $ا ا $Rا  ^  آة ا ،A
ا  ^ *3و\ت *_ ،'9وا   $ا  ^   $!.ا &(' ،ا  آ^  ،$ - $!.وا  & $ا$B9
R %&:6  Qر( .م   Qا  '.8 %&:ا *A, - $Dط ) +م  $!9  ،2005واDة ) 06
ا *1وع .و ُ ^ (&د p&6 SABت ا  %:ا * ،Dو .e:- 8( 0o1 ^:AُQ !o
ا   $ا  م   &:ABا  Aأ Rت ) ا\A+ر ا  $(3إ ? R   $D eB6وج ا .ت
ا **&  ) $ا *1وع .و! ا *ا 0DاWو  $أت .ن ا &(' \ه*م *Cن و $bا *آة ،و  $(3إ ?
 $ 7+ SRو ) $:Hا .ت ا  :6م ا ت ت وا !ء ا 1ت ،و $pا *آ ،وا ا 0
ا * ،$*87و+ %36د :ت ا  - $ا *آ ،وا ة ا ! .'- )H&o* $آ* (ى  $C 23ا &('
إ ? (ت &9 ،$اء ف  :6ا  +او kض ا *+ة  -إ.%د أآ) ! 0*+ء ا 1ت.
 ?+ا  ) dا  eBوا  $Aا  ،Aوا  +ا ي  ' ^[Dا *آّة :- ،وا('  r Q1ا cب
وا A:ت ،ا  \. $H7H )*; !c6 )o*%ت أ 06 :$99ا  ،Aوا &cت ا ![* ،$وإر,د
آة ا  Aو_6ه.
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&pت  06ا  a%6 :AاWهاف ،و36د  %اA:9ل ا ت وا !ء

.1

ا 1ت ،و S%&6ا *آ  -ا *.5*.
ا &cت ا ![* $D :$ا  Y%3وا & ،0ا $Abا !ء  ?+ا &C3ر إ ?

.2

ا *آ ،و a%6ا & .D) a8bا &D ،$bود و7+ $bت ا *آ(- ،ة &oث ا ت
وا !ء ا 1ت  -ا *آ ،ا *ات !.6 ،ا &:ى ا  $%1Aو7ء &.$b
اiر,د وا _ه $b& 0آة ا  ،Aا  . S%ح ا *آ  و_دا.8

.3

 ?+ا  ) dه  gا &cت ( 'v-ى ا :م  5*( S:36 -أهاف ا  .Aو :6 )o*%أهاف
ا  Aإ ? - $H7Hوع:
اR !.6 -ت ا * 5*.إ ? (> ا *آ  $أها.'-
ب -ا  إ ?  )36ا +:ة ا $%9Wوا **6 $*.ا  kا\(* +وا -:m
ا ي _6 ?+ >69ه 0ا !ء ا 1ت.
ج-

ا  إ ? إDاث k6ات &p -ف ا !ء ا 1ت.

(ى ) ا ! $Dا *&;& $+د 5-اWهاف  5*( -ا وع 5 ،أ   0o1 S:36آ .0ا ف ا،99W
ا ** >. 0mا !ء ا 1ت إ ? ا *آ و )36أو; ?+ 0o1 )+ا *&ى ا  c1وا * وا *!،
 S:36إ ?  Dآ.A
 ) wC%ا ! 8أن ا !ء ا 1ت أدرآ) اWهاف ا   + 0*1%ا ع ا  ،2 mوأ )Dأ) 0o1 !::D
& e9إ ? آ .Aا Y6 ^.9اWهاف &  )6و\ء^ أA9ب ا )*Cإ ? ا *آ .و ! $Aوع
اRWى  :-أ )Dأ'  ?+ا D ) dوث  )36آ 06 - Aا v- ) $8ن هف  )36ا 5 $ 7
ا * .e9& 0o1 S:36 5*.و )A6أن اآب ا  - $-:mا *آ ود 5-ا\ $ 7:9وا * - 0ا *آ آ^ -
 $ 7+إ $.%وا; $A d 5 $3ا * .x%:آ* رأت ا !ء ا 1ت  -ا *آ و\ $9آب ا  $-:mآن
& ) ) ا *آ  -ا &.ا> اRWى أآ mإ .$.%وآ* رأت ا !ء ا 1ت  -ا *آ و\ $9آب
ا\ $ 7:9وا * 0آن & ) )  $:ا &.ا> أآ mإb .$.%ت ا  7ت ا $.%iا &ا;(p<0.01) $3
 e9& 0o1إ ? &+ -e9ل ) &  aا !ء ا 1ت ) ا *آ وا  >.ا  Qوا  >.ا\(*،+
 *oآن &  aا !ء ا 1ت ) ا *آ إ .%أآ mآ^ & ) إ ) .%ا  >.ا  Qوا >.ا\(* +ا  -&% )%ه* ا *آ.
 )A6أن  $H7Hأهاف   S:36آ :$أهاف . -ل ا  ،$-:mو 0%&36ا *آ إ ?  ?:ا(* +وSH&6
ا W $ 7ه.0
) و( [ $ا !ء ا 1ت ،و ?+ا *&ى ا ) ?c1ا *&ى ا  ) )cD :- (2 mا *آ  ?+أآm
 ،)6 &6 ) moا  .6ت  0o1%أ   99إ ? اآب ا  $-:mوا *! : .$أ )Dأ) &B6رن -
ا *آ ،وأن ا *آ آن  !" ) $Aا  ^Aا ا ،"y-وdس  )%ا&B  0Wر وا :م :6 .آة
ا  Aأن (* 5أ اف  دُ ^-إ ? اWم  ا ا  0o1أو ذاك ،وا !.ح ا 99Wه& آ&ن ا !ء ذوات 0*+
و\  - ).%ا . ^A
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 !&* $Aى اWول  SR :-ا *آ  7+ت  a 5ا ت  -ا * $!%وRر(&9 ،اء  -ا )+ 23A
ا  +أو  $%kإ.%د ا *oت ا *;ت *آ_1 : .ت  7+ت   5ا  ،g-و e; 5ا وام
ا *![ ،و%ي ا *ارس  -ا * ،$!%و %ا !&ض   ،$AA1و(ت أRى ) Rرج ا * .$!%إن SR
&ا; 5ا ون ه W $R gهاف ا ! '3;&6 .%  Aء ا 1ت ،و  %  )v- Yآ' .A%:6
 !&* $Aى ا  - ^*[ُ :- ،mت 78 $ت وا &*.ر d ،أن  Y6ا  ت آ^ ! $cو 
( 0o16ءا )   0%&Q 0,ا *ى 7ج  ?+ه ا ا *&ى&* $A!  .ى ا v- 2 mن $A d
اWهاف دُ ^-إ ? اWم  ا ا  0o1أو ذاك ) ا !.ح ،وbت ا ! ?+ 8أرض ا &ا .5
آن + Aة  8ا :$:-ا9اد (ت  - $ا *+* $!%ة ا *آ ،إاء اWت ا\ه*م
  ،Aو 0%&36ا *آ إ ? ]رة ( ب !ء ا 1ت و )o*6ا *آة و_6ه ود .*+و )o*% 7-أن
و +دا ) ا !D.ت إ ? ا  +ا ي  '+ ^cDا *آة ) (ت ! - $ $ا * $!%وRر(
 $-;iإ ? ا ! 8ا ( $+ى  |3-ى ر; (* 5ا  - ) Cا *1وع .آ^ ا !ء ا 1ت
را;ت  )+ا *آ  X 'Wو ^ -ا )dوأ6ح ) ا وج ) ا  ^Aو S:36أهاف  ،$Q+و$c,
)آ  $-:mوا * ،(0وا(* $+وأهاف أRى  ^ & S6ا اغ وا & .وأ,رت  )! $b&3 $Aإ ? أن
) + 0o1م را;ت (ا  5*( )+ا !Q1ت  -ا *آ.
اآب ا  $-:mآن أ, 0C-ء Dث ) و  )!oآ ّ
 ?+ا  +1 ) dا\3ق v-ن %ة ا *آ آ^ ه اRWى را; )+ $إ.زات ا *آ ،وه oا
آ^  89ا .ت ا * $k1وا *1رآ  %) '- $ا  ،g-وا *,ات ،وأC+ء  $!.ا &(' و(ت $6
ل  ?+ر;
Bت أRى( &6 .ت ا *&ت &Dل ر; اWه  ) آ7م ا *آة و) آ7م ا 1ت ،و  د ّ
 $A dاWه   )+إ.زات ا *آ  ! )6!A $Aو )+ا * $oا *&  $ا    [Dا *آ ) ا &*.ر.
 & ?+ 0c3ت ,Aة ) اWه  &Dل & .
*  0c6 %ا &pت ا ! ) $ا !:8ا  ت:
ا  ى ا 
א  .ا  ا   ت  ا آ وأ+ Rة &+اA3  0ن ،آ![م ا وام  -ا *ارس،
و+9ت ا * 0وا\ ام vء أ*+ل ا  .^Aو*&(> ذ % Y

' &  #$%إ!ت ا  ت

وا.()* +
ב ) .ا * 0Cدرا[ $9م +9ت  0*+ا *آ و 0o1 '6أ .5.إ ? (> ذ  ،Yإذا :6ر أن &%م
ا  ^Aه& &%م اA:9ل ا &*.ر و&%م  -ت &&o- ،$Dن ه!ك &A $(Dرة ا  ت  -ه ا ا &م
وا\9اد \ 5( 0o1 ' 7k9و-ل.
ג ) .ا * - %36ة &oث ا ت وا !ء ا 1ت  -ا *آ ،وذ  w Yا *.ل أم ا *) %
ا ت وا !ء  :ا ت ا *.$1
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) ا * :6 SH&6م ا ت وا !ء ا 1ت .ه  gه اWداة ا &Dة ا   )o*%أن  16إ ?

.4

ا :م ،أو +م ا :م 5*(  ،ا *Bت  ،.! 0o1و w6ا  - oو;- 0o 87  5ة
واأة  $,و S:36اWهاف ا *3دة ا *.$:A
ه!ك : $*[! $* $(Dم ا ت  -ا *آ &c3ل & ?+ت &&D $ &Hل

.5

ا *&;&ع .و) ا * 0Cا  w6 $9& eBا * $ا *!: $.م  ?+أن \ &o6ن :ة وd
وا; .$3و   -&6ه  gا &  $9آ 0واDة ) ا .ت ا   0o 6اأة  >(&* $,ا *&ت
ا * ،- $&Bوه ا )  '_,أن  ?+ -&%ا *آة +9ت  0*+آmة 6ره  $A6 ?+ا\*9رات.
ا -/
) ا * 0Cا B oق *! 5ا ب ) ا *آ و\  ) *9ا _ه 0ا ي :ُ%م &.'Q9

-1

•   5! %ا ب ) ا *آ &ا $B9ا  5 0ا &*.ر وز%دة ا &_1 +ن ا.%iت
ا .'- $*8:
ب -و; - 5ت  ،$%*ُ+ $- 0o $*87و $+&*.* $pا !ء ا 1ت اWآ.d& m
•

 5! eB6 >.%ا ب ) ا _ه  0ون  ab& 5ا  0*1% .a!cا ?+ A

Qق ا ،$:-وإ.%د أآ) ( 0*+ة ،وا  +وا  ) 5.1ا *آ.
-2

ه!ك  %3 $(Dا(Dت ا * $!%و&6ز 5%أآ) ا * 0دا+* Rة ا !ء

ا 1ت  دورات . $*87ي ا - )9أ*+ل !.$A9
-3



   ت أى ،ن     وا   ا "  ،$% #و"& #ا ر

ا )ا( & ء ا  +ت  $% #أى )آ ,ا   .ا  ،/ودرا 0ا &  .ا $ 23ا "ل 56
ر  ،. 0و 7ذ .(8

ا  0 3$4اه  و 0ا 0 1
 71% -1أن  Q6 # %ا *آ  5ا * eB 0o1 5*.و! ..أهاف ه ا ا  Qه :ز%دة إ *م
ا *آ _&Dال ا *&ا ،)!Qو& )36ا  aا *&ا ) )!Qا *آ ،و SRا &1* +آ 0ا 1ت و $::3
أ' .D )o*%
2

!Aء  $ 7+و $:Hأآ 5 mاWه  ) ا * 0Cا : : eBءات !6 $Hول &ا;$! 5

ة ات 7Rل ا ! ،$و :+ا &ر $,ا  $%oا W $pت -ا !Aت ،ا  (ى ا   eBو 
6ج  إ ?  Dا ! .
ا ?>= ا (  وا<ر9د
 -1أ ^Dا *آة &Qال  *+ ) )!9ا  rA Aا !&ا |  -اiر,د وا &(' ،وذ ?+ Y
ا  ) dا  +ا  Aoا ي ( ) ':6ت  ،$وا\*o9ل ا *] 1+ ) aة :ءات ،ا ي ,رآ^
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' .ه!ك i eB $(Dر,د  0cو* w% ^Hآة ا &c3ل  ?+ا  +وا  |cا *!،و - $pا *.ل اiداري.
 : wc! -2إر,د   Bآ' *ة واDة ف  %:6ا 1ح ا 7زم ا ي &p %:6 0*1%رة آ)+ $
ا *آ وأها '-وو '8bوأ 0m .'B1ه ا ا 1ح ا+ '_, ) 7+iة ا *آة &( )36 -دة
ا   eBت و7ء.
ا 4ون
  -1ا

ا ون   ات ا   ا    

ات وا"ء ا$ت ،وذ' %ء *)م  / . +,ة وا3أة ،.
65  45, $ت 6  ،,ا* 58 7ا3:ض  ه 6د ,و ./
*+, 5:6 2و ) +ة ات  $+أRى  w% * ،ا\9دة ) Rت )! )cc
& ،)%-وا7k9ل اآ  ،$و![*ت ا(* $+و .$99و) ا * 0Cا7k9ل ه  gا.%iت
 )36 $kا ض ا ي  ':%ا *آ ،و.'6 $:%Q

66

העיר שפרע – האוכלוסייה והתכנית
העיר שפרע ואוכלוסייתה )ויקיפדיה(2006 ,
היסטוריה
שפרע היא עיר ערבית במחוז הצפו ,המשתרעת על פני  22,000דונ .היא קיבלה מעמד של עיר
בשנת  .1987לעיר חשיבות היסטורית לאור מיקומה הגיאוגרפי .היא שימשה בעבר כתחנת ביניי
בי הצפו לדרו ,ונמצאת בקרבה גיאוגרפית לערי גדולות כמו עכו ,נצרת וחיפה.
שפרע נחשבת לאחת מהערי התיירותיות החשובות באר ,שכ נמצאי בה אתרי
ארכיאולוגיי חשובי מ התקופה הרומית )מקור שמה ג הוא מתקופה זו( ואתרי חשובי
לאסלא כמו "הטירה" .יש להזכיר שבעבר התגוררו בעיר כמה משפחות יהודיות ,דבר המעיד על
הפתיחות בי הדתות השונות בעיר ועל האחווה ששרתה ביניה.
אוכלוסייה
האוכלוסייה הערבית בשפרע מורכבת משלוש קבוצות עיקריות :מוסלמי ) ,(57.3%דרוזי
) (27.5%ונוצרי ) .(14.6%בשני האחרונות מתרחשת הגירה אל העיר מכפרי ומאזורי
אחרי ,והיא קלטה אוכלוסיות חלשות כמו בדווי ,משתפי פעולה מ הגדה ששוכנו בעיר על ידי
השלטונות ותושבי גדה ומהגרי מירד שנישאו לבנות המקו .אוכלוסיות אלה יצרו שינוי
במרק העדי מאוד של תושבי העיר וגרמו להחלשתה ולהיווצרות בעיות חברתיות וכלכליות
נוספות.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכו לספטמבר  2005מתגוררי בשפרע 32,500
תושבי ,וקצב הגידול השנתי של האוכלוסייה עומד על  .2.7%היחס בי נשי לגברי הוא 993
נשי לכל  1,000גברי .נכו לדצמבר  ,2001העיר מדורגת בדירוג חברתי כלכלי נמו ) 3מתו .(10
השכר הממוצע של השכירי בשנת  2000היה  3,836שקלי )ממוצע ארצי 6,835 :שקלי(.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  ,2004כ 8.2%מתושבי העיר ה בני 1915
ומחצית נערות .הנערות מהוות  8.3%מכלל הנשי בעיר; לקבוצה זו שייכת הקבוצה הצעירה
במרכז לנערה( .שיעור זהה מקרב הנשי בעיר מהווה קבוצת הגיל של בנות  – 2420זוהי קבוצת
הביניי במרכז .הקבוצה הבוגרת ביותר במרכז ) (3425משתייכת לקבוצת גיל בעיר המהווה
 8.9%מכלל התושבי .כל קבוצת הגיל הבוגרת ) (3420מהווה  27%מכלל הנשי בעיר.
תעסוקה
בשפרע ארבע שכבות כלכליותחברתיות בעלות זיקה לשיו עדתי :סוחרי ,שרוב נוצרי,
בעלי אחוזות ,שה בעיקר נוצרי ודרוזי ,פלאחי משלוש העדות ,בעלי מעמד סוציואקונומי
בינוני ,ופלאחי ופועלי ממעמד נמו ,שרוב מוסלמי .בשפרע יש אזור תעשייה שפועלי בו
מוסכי ,אזורי מסחר ,מפעלי קטני ,מסגריות וקניו קט .לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של
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הכנסת בשנת ) 2001מדינת ישראל ,(2001 ,שיעורי האבטלה בשפרע היו גבוהי ) ,(15.8%והיא
נמצאה במקו השביעי מבי עשרי יישובי מוכי אבטלה.
השכלה ותרבות
בתי הספר שנוסדו בעבר על ידי הכנסיות קידמו את רמת ההשכלה בעיר .לדוגמה ,ב 1901הוק
בית ספר שכלל  250תלמידי ,וב 1912הוקמו שני בתי ספר ,האחד לבני והאחר לבנות; בתי
ספר אלו תרמו להעלאת רמת ההשכלה ביישוב.
בשנות השמוני נפתח בשפרע מתנ"ס ,ובשנות התשעי יצאו לאור בשפרע שני עיתוני:
"איא אלערב" ו"בלדי" .לכ נחשבת שפרע לעיר מובילה מבחינה תרבותית במגזר הערבי
בישראל .שפרע הוציאה מתוכה אנשי רבי השפעה ,המהווי סמלי עבור האוכלוסייה הערבית
בישראל.
חברה ורווחה
מ המחלקה לשירותי חברתיי בשפרע מדווחי על עלייה בנשירת של בני נוער ממערכת
החינו ועמה עלייה במספר בני הנוער המשוטטי ללא מסגרת .במקביל חלה עלייה בתופעת
הנערות במצוקה ,לעתי עד כדי הידרדרות חמורה .מקור של חלק מ התופעות הללו בתמורות
המתחוללות בחברה הערבית ,שנדונו בדפי הקודמי .כדאי לציי את העובדה ששפרע מפעילה
פרויקט נוס – "מרכז לילד ולמשפחה" – במקביל לזה המתואר בדוח ,דבר המעיד על אכפתיות
וערנות לצורכי האוכלוסייה ולבעיותיה.
אוכלוסיית היעד והנשי הצעירות במרכז
אוכלוסיית היעד כוללת כ 10080נערות מתבגרות ונשי צעירות בשפרע הנמצאות במצוקה
ואת בני משפחותיה .חלק ממשפחותיה של הנערות והנשי הצעירות הללו עומדות בקשר ע
מחלקת הרווחה ,א חלק הגיעו למרכז בשיטת "חברה מביאה חברה" .כל הנערות והנשי
הצעירות רווקות ,חלק משתייכות למסגרת כלשהי וחלק מבלות את היו בבית .לוח  16מציג
את עיסוקי הנשי הצעירות לפני הצטרפות למרכז.
לוח  :16שכיחות עיסוקי הנשי הצעירות לפני הצטרפות למרכז
)נית היה לציי יותר מתשובה אחת( )(N=28
מספר התגובות עיסוק
ישיבה בבית
8
ניקיו הבית
8
חוסר מעש
6
צפייה בטלוויזיה והאזנה למוזיקה
4
קריאה
4
ס תגובות לעיסוקי בבית:
34
לימודי
4
בילוי ע חברות
3
ס תגובות לעיסוקי מחו לבית
7
אחר" :אי לי פנאי"
1
ס כל התגובות
42
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מ הלוח עולה כי  34מתו  42התגובות של הנשי הצעירות ) (81%מעידות על כ שלפני פתיחת
המרכז ישבו רוב הנשי הצעירות בבית; רק שמונה מה ) (26%ציינו כי סייעו בניקיו הבית.
עדות זו כשלעצמה מצדיקה את פתיחת המרכז עבור נשי צעירות אלה.
חלק מ הנערות והנשי הצעירות מטופלות במחלקת הרווחה ,א אחת מה אינה בעלת הפרעות
נפשיות והתנהגותיות קשות .כדאי לציי כי נערות ונשי צעירות 3אלה מהוות  3%2.5%מכלל
הנערות והנשי הצעירות בשפרע בטווח גילי זה.

בתחילת שנת  2004היה טווח הגילי של הנערות והנשי הצעירות  ,2514א הוא הורחב במהל
התכנית עד גיל  .32ממוצע הגיל )מתו  34שאלוני( הוא  21.15שני )סטיית תק .(4.94
במאי  2004מנתה קבוצת הנשי הצעירות שהצטרפו למרכז  35משתתפות .ביולי גדל מספר ל.55
לוח  17מתאר את התפלגות הנשי הצעירות בארבע נקודות זמ בתכנית :בתחילתה ,באמצעה
)בעת הגשת דוח הביניי( ,באמצע השנה השנייה להפעלתה ובסופה )בתו איסו הנתוני לדוח
הסופי(.
לוח  :17הנשי הצעירות לפי קבוצות גיל מיוני  2004ועד ספטמבר ) 2005אחוזי ,על פי דיווח
מנהלת המרכז ,שהיא רכזת התכנית(
ספטמבר 2005

אפריל 2005

דצמבר 2004

יולי 2004

גיל הנשי

36
46
11
 3) 7נשי נישאו(
100

27
37
18
18
100

49
32
11
8
100

53
40
7
0
100

1714
2218
2523
3226
ס הכול באחוזי

)(N=70

)(N=110

)(N=94

)(N=55

מלוח  17עולה כי מספר הנשי הצעירות ירד בשנה השנייה מ 110נשי צעירות בחודש אפריל ל
 70נשי צעירות בספטמבר  .2005על פי דיווחי מפעילי התכנית ,מגמה זו של צמצו מספר הנשי
הצעירות במרכז הייתה מכוונת ,כיו שבהיצע הפעילויות הקיי התקשתה רכזת התכנית לתת
מענה לצרכי של כל הנשי הצעירות שהשתתפו במרכז .כמו כ ,לדבריה ,ג המרחב הקט לא
אפשר מת מענה הול לכול.
בראשית השנה הראשונה היה מספר הנערות גבוה ממספר של הנשי הבוגרות יותר .עד תו
התכנית עלה מספר הנשי הצעירות בקבוצת הגיל השנייה ) (2218וה היוו את הקבוצה הגדולה
ביותר ) 46%מכלל הקבוצה(; במקו השני הייתה קבוצת הנערות .בשתי קבוצות הנשי
המבוגרות ביותר ) (3223חל צמצו של  50%מאפריל  2005ועד ספטמבר  ,2005עד כי ה היוו
 18%מכלל המשתתפות במרכז.

 3בהמש הדוח יצוינו נערות ונשי צעירות כ"נשי צעירות" ,אלא א כ תתבקש הפרדה.
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נערות שעדיי משתייכות למסגרת לימודית מקבלות שירותי במרכז .לדברי מנהל מחלקת
הרווחה ,בקביעת הקריטריוני לקבלה למרכז הוחלט כי שני שלישי מהמתקבלות תהיינה ללא
מסגרת ושליש מה תהיינה נערות בסיכו נשירה.
ממוצע שנות הלימוד של המשיבות על השאלוני הוא  8.88שני )כיתה ח'ט'( )סטיית תק .(3.64
תרשי  2מציג את התפלגות שנות הלימוד של הנשי הצעירות.
התפלגות שנות הלימוד

מספר הנשים
הצעירות

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13 12 11 10

דרגת כיתה

תרשי  :2מספר שנות הלימוד של הנשי הצעירות
מ התרשי עולה כי רוב הנשי הצעירות סיימו יותר משמונה שנות לימוד ,א שיעור ניכר מה
) (40%סיימו עד שמונה שנות לימוד ,וארבע מה למדו בבית הספר שנה עד שנתיי.
מבי  29נשי הצעירות שהשיבו על שאלוני 15 ,נמצאות בשנת הראשונה בתכנית ו14
משתתפות בה שנתיי 30 .מבי המשיבות ה מוסלמיות ,שתיי מה נוצריות ושתיי דרוזיות.
מבי המשיבות על השאלוני  20אינ עובדות ו 11עובדות .רוב הנשי הצעירות לא ציינו במה ה
עוסקות ,א אלה שכתבו ציינו עבודה בבית או במרכז .שש מ המשיבות לומדות בבית הספר או
במכללה ,בעוד  22מה אינ לומדות .נראה כי ברוב המשתני מייצגות המשיבות על השאלוני
את המשתתפות בתכנית ,למעט הנערות הלומדות ,ששיעור השתתפות במרכז גדול יותר .לדברי
הרכזת ,בקבוצה  20נערות שעדיי לומדות בבית הספר ושש נערות הרוכשות השכלה גבוהה
במכללות בתחומי הגננות ,הסייעות והמזכירות.
ע סגל העובדות במרכז נמנו הרכזת ,א הבית ,מורות )מדריכות היל"ה ,מדריכת מחשבי
ומורות לבגרות( ,מדריכות חוגי ומנחות של סדנאות ,ביניה עובדת סוציאלית נוספת ממחלקת
הרווחה .קבוצה זו נחקרה במהל התכנית ,ובעיקר לקראת תו איסו הנתוני.
לצד המשתתפות בתכנית וסגל העובדות ,נחקרה ג ועדת ההיגוי של התכנית ,המונה  158חברי.
חברי ועדת ההיגוי היו נציגי מטע גופי שוני שמעורבות תוכננה במהל התכנית ,כגו
הביטוח הלאומי והמחלקה למפעלי מיוחדי ,מחלקות ברשות כגו מחלקת הרווחה )מנהל,
רכזת התכנית ,עובדת סוציאלית( ומחלקת החינו )קצי ביקור סדיר ,יועצות בתי הספר( ,משרדי
ממשלה כגו משרד הרווחה )נערה במצוקה ,פרט ומשפחה( ,משרד החינו ) ִמנהל חברה ונוער,
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"קידו נוער"( ומשרד התמ"ת )התעשייה המסחר והתעסוקה ,היחידה להכשרה מקצועית
למבוגרי( .לעתי הצטרפו לישיבות גורמי נוספי.
התכנית המוערכת
המחלקה לשירותי חברתיי בשפרע עמדה בפני עלייה בתופעת הנשירה של בני נוער מבתי
הספר והידרדרות .שיעור הנשירה של בני הנוער בעיר )בני ובנות( מבתי הספר מגיע לכדי ,10%
ורוב הנושרי נמצאי מחו למסגרת כלשהי .על פי דיווחי המחלקה ,כ 2.5%מכלל הנערות בנות
 2513בעיר )כ 85נערות( נמצאות במצוקה ומטופלות במחלקת הרווחה .לאור נתוני אלה הוחלט
על פיתוח תכנית שתתקיי במרכז מיוחד ,שיפעל במש כל חודשי השנה בשעות  ,18:0010:00ג
בחופשות ובימי שישי ,כדי לאפשר ג לנערות בסיכו הנמצאות במסגרות אחרות לפנות למרכז.
התכנית נועדה לטפל בנערות במצוקה ,במשפחותיה ובקהילה ולכלול את מער השירותי
הקהילתי כולו .מטרת התכנית הייתה להחזיר את הנערות אל חיק החברה הנורמטיבית ולהגביר
את המודעות בקהילה לייחודיות נושא גיל ההתבגרות ולחשיבות נושא הלימודי והיציאה
לעבודה.
התכנית נועדה לתת מענה בשלושה מישורי :המישור הפרטני ,המישור הקבוצתי והמישור
הקהילתי.
במישור הפרטני – לקיי במרכז פגישות טיפוליות פרטניות ע הנשי הצעירות אחת לשבוע,
פגישות נפרדות ע ההורי אחת לשבוע ופגישה משותפת להורי ולנערה אחת לחודש.
במישור הקבוצתי – לקיי במרכז קבוצה לאימהות שתיפגש אחת לשבועיי במש חצי שנה;
להפעיל קבוצות בידוריות ) 20אימהות ו 20בנות( בנושאי הקשורי לערכי ולנורמות
חברתיות אחת לחודש במש חצי שנה.
בתכנית נכללו קבוצות העשרה לנשי הצעירות בנושאי של תקשורת בי אישית וכישורי חיי,
ביניה קבוצה שתתנהל בשיטה של דינמיקה קבוצתית ,וכ תוכננו חוגי בעלי אוריינטציה
מקצועית )איפור ,בישול ,ספרות וכדומה( ופעילויות כגו תרפיה באמנות וטיפול בתנועה וצליל.
במישור הקהילתי – תוכננו ימי עיו והרצאות העוסקי בחינו לחיי משפחה ,גיל ההתבגרות,
נורמות וערכי וכדומה; ופעילויות חברתיות משותפות לנשי צעירות ומשפחותיה )טיולי,
מסיבות ,ימי חג(.
הוחלט כי לכל אישה צעירה ומשפחתה תותא תכנית על פי גילה וצרכיה ,ומדי שלושה חודשי
תתבצע הערכת ביניי לפי התקדמותה של כל נערה ,וייערכו שינויי בתכנית בהתא לאותה
הערכה .בתו שנה תתקיי הערכה סופית של צוות המרכז) .מתו :מפעל מיוחד – "מרכז רבשירותי
לנערה"(

התכנית הוערכה במהל השני  ,20052004והדוח המובא להל מסכ את הפעילות בשני אלה.
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ממצאי
הפעלת התכנית
שלב ההתנעה
באוגוסט  2003החלה ועדת ההיגוי לדו בהפעלת התכנית .בתקופה זו נבחרו רכזת התכנית וא
הבית .רכזת התכנית הייתה עובדת סוציאלית חדשה ,שא זה סיימה את לימודיה ואת הכשרתה
בתחו העבודה הסוציאלית .היא קיבלה על עצמה לנהל את המרכז ,א על פי שהייתה חסרת
ניסיו בניהול .כדי להתגבר על קושי זה היא נעזרה במנהל מחלקת הרווחה ,שתמ בה מקצועית
וניהולית וסייע לה בהפעלת התכנית.
א הבית הייתה אחראית לאחזקת המרכז ,לבישול ולהדרכת הנשי הצעירות בכלכלת בית
ובבישול .במהל התכנית ,משעזבה המזכירה ,היא נטלה על עצמה ג תפקידי מזכירות.
בשלבי הראשוני של התכנית אותר בית פרטי בלב שכונת מגורי ,שהתאי לצורכי התכנית.
הוגדרו קריטריוני לקבלת הנשי הצעירות למרכז ,מכיוו שברור היה שהמרכז אינו יכול לתת
מענה לכל הנשי הצעירות הנזקקות ,ולמרכז נבחרו נשי צעירות שצפוי היה שייתרמו ממנו.
הקריטריוני שנקבעו היו רחבי מאוד וכללו:
 נשי צעירות ללא הפרעות נפשיות;
 נשי צעירות שנכשלו בלימודיה בבית הספר ונשרו;
 נשי צעירות חסרות מסגרת;
 נשי צעירות החיות בבית בתנאי קשי;
 נשי צעירות בסיכו נשירה מבית ספר ו/או הידרדרות .
ברור היה למפעילי התכנית כי קיימי הבדלי בי צורכי הנערות לבי צורכי הנשי הצעירות ,ועל
כ הוחלט שהנערות והנשי הצעירות תחולקנה לשלוש קבוצות גיל ;2522 ,2118 ,1714 :וכל
קבוצה תקבל מענה בהתא לצרכיה הקבוצתיי והפרטניי כאחד .בשלב הראשו של התכנית
השתייכו רוב הנרשמות לקבוצת הגיל השנייה .2118 :בשנה השנייה הוחלט על הרחבת גיל הנשי
הצעירות ל.32
על איתור המועמדות הופקדה רכזת התכנית ,שהסתייעה במנהל המחלקה ,בעובדת סוציאלית
נוספת ,בקב"ס )קצי ביקור סדיר( וביועצות בתי הספר .בראשית התכנית נדונו דרכי לחשו את
פעילויות המרכז לקהילה ,א עד תו התכנית לא התנהל תהלי מסודר לשיווק המרכז ברמה
היישובית .ייתכ כי המפעילי העדיפו שלא לעורר את הנושא ,אלא לאפשר למרכז למצוא את
מקומו ביישוב ולהוכיח את עצמו.
במר  2004נרשמו למרכז  20נשי צעירות ,ומספר הל וגדל בהתמדה .עד תו שנת 2004
התייצב מספר על  94נשי .בשנה השנייה לתכנית התקבלה ,כאמור ,החלטה אסטרטגית להגביל
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את מספר הנשי הצעירות במרכז ל ,70בשל הקושי לתת מענה למספר כה רב של נשי צעירות
במרחב קט ובשל היצע מוגבל יחסית למספר .למרות זאת לא נזנח תהלי איתור נערות בבתי
הספר ,ושתי הסטודנטיות מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה סייעו לרכזת באיתור
נערות בסיכו בבתי הספר ובאיתור הנושרות .כ ,בקבוצת הנערות בסיכו משתתפות במרכז חמש
נערות שעדיי לומדות בבית הספר ומקיימות קשר מתמיד ע המרכז.
מכיוו שבשנה השנייה לפעילות המרכז הייתה בו תפוסה מלאה של נשי צעירות ,כמעט שלא
נערכת פעילות שיווקית ,וא לא היה בכ צור ,שכ מספר רב יחסית של נשי צעירות שהופנו
למרכז או פנו אליו )כ 25נשי( נכללו ממילא ברשימת ההמתנה .נשי אלה תצטרפנה למרכז
לאחר שקבוצה גדולה ,כ 30%מ הנשי הצעירות במרכז ,תצא לכמה חודשי למרכז ההכשרה
בטמרה כדי לרכוש מקצוע 4.למרות יציאת הנשי למרכז ההכשרה בטמרה ,אחריותו של המרכז
כלפיה לא תמה ,ובוועדות ההיגוי נדונה העסקתו של עובד השמה .תפקידיו של עובד ההשמה
יכללו ליווי ותמיכה בנשי במהל הלימודי ,מעקב אחר התקדמות ,סיוע בהמש דרכ
במציאת מקו עבודה וא תמיכה במקו עבודת לאחר סיו הקורס .כמו כ הוצהר במפורש כי
המרכז לא יזנח את אות נשי במהל לימודיה ,וא הוצע לה להגיע אליו אחת לשבוע כדי
לשמור על קשר רצי.
במקביל להזדקקות הגוברת של האוכלוסייה לשירותי המרכז ,התרחשה נשירה מסוימת ממנו,
בעיקר של נשי בוגרות יותר ,בשל סיבות כמו נישואי )שלוש נישאו במהל התקופה האחרונה
של איסו הנתוני( או השתלבות בעבודה ,ולעתי רחוקות בשל התנגדות המשפחה להשתלבות
במרכז.
התכנית והפעילויות
כבר בשלבי הראשוני להפעלת התכנית נעשו במרכז מאמצי להתאי את הפעילויות למטרות
התכנית ,וע חלו הזמ הועשר מגוו הפעילויות .במרכז פעלו חוגי ופעילויות שנית לחלק
לחמישה סוגי:

5

•

שיעורי השכלת יסוד;

•

חוגי ופעילויות טיפוליות;

•

חוגי וסדנאות להעצמה ולשיפור כישורי חיי והכנה למקצוע;

•

פעילויות חברתיותקהילתיות לגיבוש חברתי ולקישור לקהילה הרחבה;

•

פעילויות הנאה ופנאי.

לוח  18מתאר את התחומי שנערכות בה פעילויות ,את תוכני הפעילויות ואת אופ ההפעלה.

 4קבוצה זו יצאה לטמרה לאחר תו איסו הנתוני )למעט צעירה אחת ,שהחלה את הכשרתה ש זמ קצר לפני
תו איסו הנתוני(.
 5לא ניתנו במקו שירותי טיפול פרטני של עובדת סוציאלית ,מחמת עומס העבודה של הרכזת.
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רכישת ידע ואפשרות להפו זאת
למקצוע

יישו הידע בחיי היומיו

רכישת מקצוע

רכישת ידע ומיומנויות בעבודה
במחשב )טיפול בקובצי ,word
גרפיקה ,דואר אלקטרוני,
תרשימי וכדומה(
שיפור ביטחו עצמי ,שיפור
מסוגלות לקבלת החלטות וכד'
נשי צעירות אסרטיביות יותר
ומסוגלות לקבל החלטות
עצמאיות; פעילות למע הקהילה:
יו הא ותכנית בעירייה ביו
האישה
שיפור הבנת המתרחש בעול,
שיפור יכולת הביטוי בעל פה,
שיפור האישיות
רכישת מקצוע

תעודות  128שנות לימוד

התוצר
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רכישת ידע על בישול ,דיאטות
ותזונה נכונה ,גיל ההתבגרות
והשינויי הפיזיולוגיי החלי
בו
כלי לשיפור הדימוי העצמי
ומיומנויות בתחו זה

הקניית כלי בסיסיי והיכרות
ע זכויות האד .הבנת
אקטואליה
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2 ,1

2

2

2

הגדרת מאפייני פיזיולוגיי
וחברתיי ,הקניית כלי
לשיפור הדימוי העצמי והער
העצמי

העצמה

2 ,1

2

2

2 ,1

1

הקניית יסודות ומיומנויות
עבודה במחשב

שפה )ערבית ,עברית(,
מתמטיקה
שפה ,מתמטיקה ,אנגלית
ומקצועות נוספי

תכני

שנה

17

נית באופ קבוע

קורס איפור
ובניית
ציפורניי

קורס מטפלות
לגיל הר
קורס סייעות
מאומנות

חינו
לדמוקרטיה

משק בית/
כלכלת בית

 6חודשי במרכז להכשרה
מקצועית בטמרה
 6חודשי במרכז להכשרה
מקצועית בטמרה

 10מפגשי

 12מפגשי בני שעתיי כל
אחד
 13מפגשי בני שעתיי כל
אחד

העצמה

מחשבי

בגרות

תחו ביניי:
מקצועי
וטיפולי/טיפוחי

לקראת רכישת
מקצוע

במש כל שנת הלימודי

במש כל שנת הלימודי

במש כל שנת הלימודי,
 3שעות בשבוע

היל"ה

לימודי

מספר מפגשי

הפעילות

תחו

לוח  :18פירוט תחומי הפעילויות ,החוגי  ,מספר המפגשי  ,התכני  ,התוצר המצופה ,קבוצת הגיל ומספר המשתתפות
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קבוצת
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יצירות אמנות )פסלי נייר,
חרוזי ,ויטראז'(
יצירת פריטי ארוגי

הביצוע הוטל על מתנדבת
גרמנייה ,שהייתה אמורה להפעיל
את טיפוח הגינה יחד ע הנשי
הצעירות
רכישת מיומנות בפעילויות ספורט
אתגריות והתנסות בדברי
חדשי
ידע כללי בנושא ,יכולת צילו,
פיתוח והדפסת תמונות במעבדה

תנועה במרחב ,רכישת מושגי
מוזיקליי ,שיפור הקואורדינציה,
רכישת ביטחו עצמי
יצירות אמנות

קבלת תמונה ברורה על
שאיפותיה בחיי ,קשרי ע בני
המי השני ותקשורת נכונה
היכרות ע כלי נגינה ונגינה בה

שיפור דפוסי ההתנהגות והעלאת
נושאי בעייתיי
רכישת ידע והעלאת המודעות

התוצר
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פעילויות אתגריות לשיפור
הדימוי העצמי והביטחו
העצמי
הקניית מושגי באמנות
כללית ,באמנות הצילו
ובהיסטוריה של הצילו.
היכרות ע מצלמות שונות
ורכיביה והתנסות מעשית
בצילו
פיתוח יצירתיות ומיומנויות
בעבודת יד
פיתוח מיומנות

שיפור הביטחו העצמי ,גהות
גופנית
טיפוח הגינה ,תו התייחסות
לאלמנטי טיפוליי

1

2

2

2

2

1

1

) 10הופסק לאחר  2מפגשי
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במש כל שנת הלימודי
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עבודת יד

27
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10
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תרומה לחברה ,שיפור הביטחו
העצמי ואמו ביכולת העצמית

שיפור היחסי בי בנות לאימהות

סטאז' במרכז ,שלאחריו
תוסמכנה הנערות לסייע לנערות
נזקקות

היכרות ע האר ,טיפוח ההיבט
החברתי ושיפור הביטחו העצמי

הקניית ידע בתחו יחסי ילדי
הורי וגיל ההתבגרות
גיבוש ,רצ פעילויות

טיפוח הקשר בי ההורי למרכז

יצירת קשרי ע בנות גיל

חלק מסדנת העצמה

סדנה לשיפור היחסי בי
אימהות לבנות בגיל ההתבגרות

קורס באוניברסיטת תל אביב
שמטרתו להכשיר נשי צעירות
שיצאו ממצוקה לשמש חונכות
לנערות ולנשי צעירות
במצוקה

יו כי לאימהות ,יו פתוח
לאימהות
הקשר בי הנערות להורי ,גיל
ההתבגרות
מסיבות סיו ,חגיגת רמדא,
חג המולד ,קייטנה
פיתוח מיומנויות חברתיות,
התמודדות ע שהייה מחו
לבית

טיפול בהיבט החברתי של
הנערות

2

2

שלושה ימי בתנאי נופש

במש שנתיי )אחת
לשבוע(

2

פעילויות
שונות
טיולי :י
המלח,
קיאקי בכפר
בלו
"נערה למע
נערה"***

ימי עיו

סיוע לילדי
בעלי הישגי
נמוכי בבית
הספר

סדנת
אימהותבנות

2 ,1

2 ,1

2 ,1

4

2

2
2

2 ,1

2

3

חילופי
מפגשי ע
נערות מק.מוצקי
ימי פתוחי

פעילויות מיוחדות
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קבוצות היל"ה נפתחות עבור מספר מינימלי של נערות בטווח הגילי  ,1417א ברגע שהקבוצה נפתחת מצטרפות אליה צעירות נוספות.
הקורס לא החל עד אפריל .2006
שתיי מ הנערות המשתלמות במסגרת תכנית "נערה למע נערה" מבצעות את הסטאז' במרכז .נערה נוספת מחליפה את מקו מגוריה ולא ברור עתידה בהשתלמות.
הסדנה הייתה אמורה להתקיי בנובמבר  ,2005א בסופו של דבר לא התקיימה ,כיוו שלא נית היה לתא ע האימהות.

 – 3סיימו את
הקורס ,ביצעו
את הסטאז'
במרכז
וזכאיות
לתעודה
 15זוגות
)אימהות
בנות(****
 – 6הפעילות
לא התקיימה
בסופו של
דבר ,כיוו
שהקבוצה
התפרקה

רוב

כול

מספר
המשתתפות
מיועד לכל
הקבוצה

קבוצת
הגיל
1714

התוצר

תכני

שנה

מספר מפגשי

הפעילות

תחו

מ הלוח עולה כי הפעילויות במרכז מגוונות מאוד ונותנות מענה לחמשת התחומי שצוינו לעיל.
הפעילויות ביקשו לתת מענה לכל קבוצות הגיל .לא כל הפעילויות צלחו ,וחלק הופסקו מסיבות
אלה ואחרות .הרכזת ציינה בראיונות שהתקיימו עמה ,ה בשנה הראשונה וה בשנה השנייה 6,כי
לצערה ,למרות הניסיונות להביא למרכז פעילויות מתאימות ,לא יצאו לפועל פעילויות חשובות
כמו חדר כושר ולימוד תיאוריה לקראת לימודי נהיגה וקבלת רישיו .לדעתה ,חשוב היה לאפשר
לנשי הצעירות ללמוד ולהיבח במבח התיאוריה לקראת לימודי נהיגה ,בעיקר לאור העובדה
שבשפרע מי שאינה נוהגת נחשבת לנחותה.
בשנה הראשונה לתכנית לא התקיימו מפגשי צוות משותפי לדיו בתכניות אישיות של הנשי
הצעירות ,והתעורר קושי לשרטט תמונה שלמה של כל אחת מה ,תמונה שהייתה עשויה להניב
תכנית כוללת של המרכז .בשנה השנייה התקיימו מפגשי צוות משותפי ,ונעשה מאמ לבנות
תכניות אישיות מושכלות לנערות ולנשי הצעירות ,ג א לא באמצעות דיו משות על כל נערה
ואישה צעירה .מפגשי אלה עדיי לא הפכו קבועי ומעוגני בתכנית בעלת מטרות אופרטיביות,
ונחו למסד.
הצטרפות של הנשי הבוגרות ,בנות  ,3226אילצה את הרכזת לחשוב על פעילויות שתתאמנה
לבנות קבוצת גיל זו ,על מנת שתחושנה נתרמות מ המרכז .חלק מ הנשי הצעירות עובדות ,א
א על פי שהתקשו להגיע למרכז ,ה עשו מאמצי לשמור על קשר ולהשתת בחוג אחד לפחות.
לדברי הרכזת ,הנערות והנשי הצעירות מגיעות למרכז ג לש בילוי זמנ הפנוי ולא רק בזמ
החוגי" :ה באות הנה סת כ ,לכ עשיתי ספרייה ומשחקי ,כדי שתוכלנה ליהנות ,סת,
ותמיד אפשר לאפות עוגה .ה מחפשות מקו בילוי כא  .ה רוצות לבוא ,כי ה לא רוצות להישאר
בבית .ה רוצות לבוא הנה כי יש אנשי" .למרות דברי אלה ,בכל ביקוריו של צוות ההערכה
במקו בשעות הבוקר הייתה ההשתתפות דלה ,כמעט שלא נראו במקו נערות או נשי צעירות,
ולעתי שהו במרכז הרכזת וא הבית בלבד )ראו סעי  ,3.3קשיי ודילמות(.
לסיכו ,בשלביה הראשוני של התכנית נבחר צוות קבוע למרכז )רכזת וא בית( ,אותר מבנה
למרכז ונקבעו קריטריוני לקבלה למרכז .כבר בשנה הראשונה הייתה התפוסה במרכז מלאה,
א למרות זאת נמש תהלי איתור הנערות והנשי הצעירות ,וה הוכנסו לרשימת המתנה.
נשי אלה ציפו ליציאתה של קבוצה גדולה של נשי צעירות למרכז ההכשרה בטמרה ,כדי
שתוכלנה להצטר למרכז .הוחלט כי קבוצת הנשי היוצאות לטמרה תלווה על ידי עובד השמה,
שתפקידו החל לקרו עור וגידי בוועדות ההיגוי.
הפעילויות שנערכו במרכז היו בחמישה תחומי עיקריי :לימודי ,מקצועי ,טיפולי ,קהילתי
ופעילויות פנאי והנאה .הפעילויות הותאמו למטרות התכנית .ה מגוונות ומעשירות ,וע זאת
היו פעילויות חשובות שתוכננו א לא יצאו לפועל.

 6הראיונות התקיימו בנובמבר  2004וביולי .2005
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הבקרה על התכנית ומהלכי היציאה ממנה )(Phasing out
תהליכי הבקרה על התכנית
התכנית לוותה ונוטרה באמצעות שלושה תהליכי בקרה :בקרה פנימית ,בקרה של ועדת ההיגוי
ובקרה חיצונית באמצעות צוות ההערכה.
א .בקרה פנימית
רכזת התכנית ניסתה לנהל את הבקרה שלה על התכנית באמצעות טפסי שפיתח על פי בקשתה
צוות ההערכה )נספחי א'ו'( .הטפסי כללו שאלות אינפורמטיביות על הנערות והנשי
הצעירות במרכז )טופס פרטי אישיי בכניסה ,טופס ציפיות והשגת מטרות ,טופס תכנית
שבועית לכל נערה ואישה צעירה ,שאלוני התקדמות של הנערות והנשי הצעירות במרכז ,שאלוני
פעילות שאות היו אמורי למלא המדריכי ,שאלוני על פעילויות מיוחדות שאות הייתה
אמורה למלא הרכזת ושאלוני משוב על פעילויות ,שאות היו אמורות למלא הנערות והנשי
הצעירות( .בפועל ,הטפסי לא מולאו בצורה מסודרת ,בעיקר בשל עומס העבודה ,א ג בשל
העדר מיומנות והרגלי של תיעוד.
אחת לשבועיי עד חודש התקיימו מפגשי צוות שנועדו לדיווח על התקדמות של הנערות והנשי
הצעירות .אחת לחודשיי התקיימו מפגשי סיכו תקופתיי של כל מורות היל"ה והנערות.
במהל התכנית התקיימו במרכז ג ישיבות של ועדות מקצועיות המלוות את התכנית .בוועדה
היו שותפי קבועי ,כמו מנהל מחלקת הרווחה ,רכזת המרכז ,עובדת סוציאלית לנערות
במצוקה ,יועצת חינוכית של אחד מבתי הספר התיכוניי ,ושותפי מתחלפי כמו יועצת ראש
העיר למעמד האישה והמפקחת בשירות לטיפול בנערות .ישיבות אלה התקיימו אחת לחודש.
נוס על כ ,מנהל מחלקת הרווחה ציי כי אחת לחצי שנה מתקיימת ישיבה להערכת המתרחש
במרכז .מפגשי אלה לא תועדו.
נציגת המוסד לביטוח לאומי הציעה כבר בישיבת ועדות ההיגוי שהתקיימו בשנה הראשונה לנסח
"כרטיס פרויקט" )ראו סעי  ,3.2.3יישו המלצות דוח הביניי( .הכרטיס עשוי היה לשרת שלוש
מטרות:
 .1לתעד את פעילויות התכנית השונות עבור הצוות;
 .2לשמש "כרטיס ביקור" לצור הפצה ליישובי אחרי שיהיו מעונייני לפתח אצל
תכנית דומה;
 .3הצגת ה"כרטיס" לגופי שעמ מעונייני ליצור קשרי לצור קבלת סיוע לתכנית
בתקציבי ,בכוח אד ,בשעות או בקורסי.
בפועל לא נוסח "כרטיס פרויקט" .תהליכי התיעוד היחידי שהתקיימו היו דיווחי שהוכנו
לוועדת ההיגוי )ראו למטה( ופרוטוקולי של ישיבות ועדת ההיגוי וישיבות צוות מקצועיות.
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ב .ועדת ההיגוי
ועדת ההיגוי התכנסה ארבע פעמי בשנה ועקבה אחר התנהלות התכנית .בוועדת ההיגוי חברי
בעלי תפקידי מ היישוב הקשורי לטיפול בנערות ובנשי הנמצאות בסיכו או במצוקה
)מחלקת הרווחה ,נציגי מטע המחלקה לחינו ובתי הספר ,יועצת ראש העיר לקידו מעמד
האישה" ,קידו נוער"( .חברי בוועדה ג בעלי תפקידי מחו ליישוב ,כמו המפקחת על נערות
במצוקה במשרד הרווחה ,המפקחת מטע השירות לרווחת הפרט והמשפחה והמפקח על הכשרה
מקצועית במשרד התמ"ת )התעשייה ,המסחר והתעסוקה( .רכזת התכנית נהגה לסכ את מהלכי
התכנית כפי שהתקיימו בי ישיבת ועדת היגוי אחת לשנייה ,ולהעביר סיכומי אלה לחברי
הוועדה במהל הישיבה .כמו כ יידעה הרכזת את המשתתפי ,באמצעות מכתב ,על מועד
ההתכנסות הבאה של ועדת ההיגוי ,ולאחר כל ישיבה נשלח לחברי הוועדה פרוטוקול הישיבה.
ועדת ההיגוי הייתה ועדה פעילה ולא שימשה רק לצור קבלת דיווחי; במהל הישיבות קיבלו
על עצמ חלק מחברי הוועדה משימות ,שאות ביצעו בפרק הזמ שבי הישיבות .כ למשל קיבלה
על עצמה המפקחת על נערות במצוקה לפתוח קורס השתלמות לרכזות "בתי חמי" ,מסוג זה
שבשפרע; המפקחת על השירות לרווחת הפרט והמשפחה הציעה לרכזת לשת אימהות ובנות
מ המרכז בסדנה בת שלושה ימי בתנאי נופש וא שמרה מקומות עבור; מנהל המרכז לקידו
הנוער בשפרע סייע באמצעות תכנית היל"ה ,בהבטחת עובד השמה וביצירת קשרי ע גורמי
חיצוניי.
ג .תהליכי בקרה חיצוניי
הבקרה החיצונית התקיימה על ידי צוות הערכה שעקב אחר התכנית ואס נתוני על ביצועה.
בתו שנת התכנית הראשונה הוגש דוח ביניי לוועדת ההיגוי .מ הממצאי עלה כי:


המרכז פועל שישה ימי בשבוע כמתוכנ ,ונעשות בו פעולות רבות ומגוונות כדי להפו את

המרכז לנערה ל"בית ח" לנערות ולמוקד משיכה עבור.


נעשו מאמצי מסוימי ליצירת קשר ע האימהות.



התקיימו מהלכי ליצירת קשר ע גורמי רלוונטיי בקהילה לצור שיתו פעולה.



הצור של הרכזת בהדרכה בא על סיפוקו בהקמת מסגרת השתלמות לרכזות מרכזי

לנערות.


קיימת שביעות רצו רבה מ התכנית מצד כל המעורבי מ היישוב.

מ הממצאי נגזרו המלצות המאורגנות על פי שלושה נושאי :נשי צעירות ,משפחה וקהילה;
תחו ארגוני; ותחו מקצועי .בתחו נשי צעירות ,משפחה וקהילה הומל לחזק את שיתו
הפעולה בי כל הגורמי המטפלי במרכז; לקיי ישיבות צוות מטפלי; לתכנ במרכז פעילויות
פנאי לכל שעות היו; לפעול להידוק הקשרי של הנערות והנשי הצעירות ע המשפחה
והקהילה; ולנסות לבנות תכנית פעילות אישית לכל אישה צעירה .בתחו הארגוני הומל ליצור
מער תיעוד של אופ הקמת המרכז והפעלתו; לבנות מער שבו יוגדרו הפעילויות בזיקה למטרות
וסדר הקדימויות של ביצוע .בתחו ההתמקצעות הומל לפעול במר להפעלת תכניות הכשרה
מקצועית ,יזמות ,כישורי חיי והעצמה; ליצור מער תמיכה מקצועי ג ביישוב; לקיי שיחות
משוב פורמליות ג ע חברי הצוות לצור בקרה פנימית על התכנית; לזמ את צוות המרכז כדי
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לדו בטיפול בצורכי הקבוצה הבוגרת של הנשי הצעירות )בנות  (3226ולעודד תמיכה של חונכות
מ המרכז בנערות ובנשי צעירות אחרות ,המתקשות בתחומי הלמידה.
מפעילי התכנית היו אמורי לייש את המלצות הדוח בשנת הפעילות השנייה של התכנית.
הממצאי העלו כי ההמלצות יושמו רק בחלק.
•

בתחו נערות ,נשי צעירות ,משפחה וקהילה נערכו ניסיונות לחזק את שיתו הפעולה

בי הגורמי המטפלי ,א לא התקיימו ישיבות צוות שאפשרו בניית מער טיפולי מקי
לנערות ולנשי הצעירות ופיתוח תכניות פעילות אישיות בהתא לכ .נעשתה פעילות נמרצת
לשילוב הנערות בקורסי לשיפור כישורי חיי והעצמה ובקורסי מקצועיי ,והצטרפות של
הנשי הבוגרות ) (3226הובילה לחשיבה על הפעילויות המתאימות לה .קיימת תמיכה של
נערות ונשי צעירות בעמיתותיה ,א היא אינה מתקיימת כמהל מתוכנ לטווח ארו ,אלא
אדהוק .עדיי לא נוצר מער תמיכה יישובי ,באמצעות עובד השמה ,בהתמחות המקצועית של
הנשי הצעירות ובהשמת בעבודה .החל תכנו פעילויות לשעות הפנאי ,במטרה להפו את
המרכז למקו מפגש חברתי למש כמה שעות ביו ,א התכנו עדיי בחיתוליו .בנושא הידוק
הקשרי בי הנערות והנשי הצעירות למשפחותיה והגברת מודעות הקהילה לנושאי כמו
התבגרות וחשיבות ההשכלה וההכשרה המקצועית עבור הנערות והנשי הצעירות ,נעשו
פעולות בתחו חיזוק הקשרי בעיקר בי הנערות לאימהות ,א עדיי לא נעשו פעולות להגברת
המודעות בקהילה לנושאי שנזכרו לעיל.
•

בתחו הארגוני ,עדיי לא נבנתה מסגרת לתיעוד מהל הקמת התכנית והפעלתה לצור

הפצה ,וכאמור ,לא נוסח "כרטיס פרויקט" שיתאר לגורמי מבחו את המתרחש בתכנית .נבנה
מער שבו הוגדרו הפעילויות בזיקה למטרות באמצעות טבלה ,מהל שהקל מאוד על ניהול
התכנית בהתא למטרותיה .המהל עדיי לא הוטמע עד סופו.
•

בתחו ההתמקצעות ,לאחר סיו פעילותה של קבוצת מנהלות המרכזי )לאחר עשרה

מפגשי( ,לא ניתנה לרכזת הדרכה או הכשרה מקצועית .יחד ע זאת ניתנה לה תמיכה בלתי
ממוסדת מצד מנהל מחלקת הרווחה והמפקחת על הנערה .לדברי המורות במרכז ,אחת לחודש
מתקיימת שיחת דיווח ,בנוס לעדכוני הנמסרי בעת הצור ,א לא נקבעו ימי עיו או
השתלמויות מיוחדות להפעלת המרכז.
מהלכי היציאה של המממ העיקרי מ התכנית )(Phasing out
במהל השנה הראשונה לתכנית כמעט שלא נעשו פעולות לקראת היציאה ממנה ),(Phasing out
א על פי שהנושא עלה בכל ישיבות ועדת ההיגוי .שתי פעולות המעידות ה על ההבנה שיש לתכנ
את העתיד וה על ראייה מערכתית של התכנית היו צירופ של שותפי נוספי לתכנית ותכנו
גיוס כספי ממקורות נוספי.
במהל השנה השנייה נדו נושא היציאה של המממ העיקרי מ התכנית באופ אינטנסיבי.
בישיבות ועדת ההיגוי הועלו הצעות והתקבלו החלטות לקראת היציאה מ התכנית ,בשבעה
תחומי המובאי להל:
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תפקיד הרכזת – משרד הרווחה התחייב בפני המוסד לביטוח לאומי להמשי

.1

ולממ את משרת רכזת התכנית .למרות זאת ,במהל השנה השנייה התגלו אי בהירויות
בנוגע לכ .מנהל המרכז לקידו הנוער ביישוב נת לה היתר הדרכה מטע "קידו
נוער" ,ובכ הבטיח את משרתה ומנע קשיי מיותרי .הרכזת ציינה כי פתרו זה הנו
זמני בלבד ,והיא מעוניינת שהמשרה תמומ על ידי משרד הרווחה כפי שנדו וסוכ
בוועדת ההיגוי.
.2

תחזוק מרכז רבשירותי לנערה בשפרע ,טיפול בריבוי הנערות והנשי

הצעירות הזקוקות לעזרה בשפרע – הוצע לפתוח מרכז נוס .ייתכ שתיבח פתיחת
מרכז אזורי ,שישרת את שפרע לצד יישובי ערביי נוספי באזור .מנהל מחלקת
הרווחה הציע שני מקומות נוספי :המרכז לקידו הנוער ,שלא ידרוש השקעה נוספת,
או מבנה מוכ שיהיה צור לציידו ,מה שיצרי תקציב נוס.
.3

הפעלה – אחד הנושאי שנדונו היו הפעילויות שיתקיימו במרכז לאחר צאתו של

המוסד לביטוח לאומי מ התכנית .נציגת הביטוח הלאומי הציעה לרכזת למפות את
הפעילויות על פי מידת הצלחת והתאמת למטרות ,כדי שנית יהיה להמשי בפעילויות
אלה ,לחזור עליה או לבחור בפעילויות אחרות .רכזת התכנית ציינה כי ההשתלמות של
"נערה למע נערה" המתקיימת באוניברסיטת תל אביב תימש ,ותיבחרנה נערות חדשות
להשתתפות בפעילות זו .סדנת העצמה תתקיי שוב מטע גורמי הפעלה אחרי .שאר
הפעילויות תיבדקנה אחת לאחת.
.4

יצירת רצ שירותי – נציגת המוסד לביטוח לאומי ציינה כי יש למפות את

השירותי הקיימי ביישוב כדי לבחו צורות מענה אפשריות בתו היישוב לצרכי של
הנערות והנשי הצעירות.
.5

קבלת החלטות בנוגע למש שהות של הנערות והנשי הצעירות במרכז – הוחלט

כי לא תהיה הגבלת זמ לשהות של הצעירות במרכז ,וכי יינת סל מסוי לכל הנערות
הזקוקות לשירותי המרכז .יחד ע זאת ,אנשי הוועדה מודעי לצרכי העולי של
היישוב בנוגע לנערות ולנשי צעירות נוספות הזקוקות לשירותי המרכז.
.6

טיפול בנושאי קידו נושא התעסוקה – המפקח על ההכשרה המקצועית התחייב

להמשי לקיי קשר ע המרכז ולהציע קורסי מקצועיי לנשי הצעירות.
.7

המלצות על גופי שנית לפנות אליה למטרות סיוע – ברור למפעילי התכנית

שכדי להמשי ולקיי את המרכז ,יש צור לחבור לגופי נוספי .הוצע לפנות לפרויקט
"שדרוג בתי חמי" של המוסד לביטוח לאומי ,ל"קר לילדי בסיכו" של הביטוח
הלאומי ,לקר "סקטארש"י" ולמשרד הרווחה כדי לנסות לגייס כספי ושעות עבור
המרכז.
.8

פנייה לגופי עסקיי – הוצע לפנות למחלקה לקשרי קהילה של התאחדות

התעשייני ולבקש את עזרתה במציאת מסגרות עבודה מתאימות לנשי הצעירות .כמו
כ הוצע לפנות ליזמות עסקית ולעניי גורמי מסחריי בתוצרי שהכינו הנשי
הצעירות ,שכ לדעת חברי הוועדה עשוי להיות לתוצרי אלה ער שיווקימסחרי.
המפקחת על השירות לנערה חיזקה זאת ואמרה בוועדת ההיגוי ביולי  2005כי יש צור
להתחבר למשרדי נוספי אשר לה תקציבי ופרויקטי היכולי לסייע למרכז.
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בוועדת ההיגוי שהתכנסה בספטמבר  2005הוצע לפנות לפרויקט "מחשב מהלב",
שבמסגרתו אוספי מחשבי ,משדרגי אות ותורמי לקהילה .לדעת נציגת הביטוח
הלאומי ,הפרויקט מתאי לתכנית.
לסיכו ,בתכנית התקיימו שלושה מהלכי בקרה :בקרה פנימית שבוצעה על ידי הרכזת ,אשר
ניסתה למסדה ,בקרה שנערכה על ידי ועדת ההיגוי ובקרה שהתקיימה באמצעות צוות הערכה
חיצוני .צוות ההערכה הגיש את ממצאי הביניי שלו לאחר שנת ההפעלה הראשונה של
הפרויקט .א כי נעשו מאמצי לייש את המלצות דוח הביניי ,נמצא כי ה יושמו באופ חלקי
בלבד .במסגרת הבקרה נבחנה ג מודעות של מפעילי התכנית לצור בתכנו השלב שלאחר
יציאת הגורמי הממני מ הפרויקט .כבר בשלבי מוקדמי החלה ועדת ההיגוי לעסוק
בהבטחת משרת הרכזת ,ביצירת קשר הדוק בי הגורמי המספקי שירותי לנערות ולנשי
הצעירות ,בתחזוק המרכז ,בתכניות הפעלה מתאימות ובהחלטה על מספר מקבלות השירות
במרכז ומש זמ השהייה שלה בו .כמו כ נדונה סוגיית הפנייה לגופי שוני לש קבלת
תמיכה וסיוע למרכז ולנשי הצעירות.
קשיי ודילמות וההתמודדות עמ
במהל הפעלת התכנית עלו קשיי ודילמות שוני .נית לחלק את הקשיי לכמה תחומי:
קשיי בהפעלה התכנית ,קשיי ארגוניי וקשיי אישיי של הנערות והנשי.
הפעלת התכנית :מטרות ,קריטריוני לקבלה ושיווק
א .מטרות התכנית
א על פי שבשנה השנייה ניכר היה כי נעשו מאמצי להתאי את הפעילויות למטרות התכנית
בצורה מכוונת הרבה יותר מאשר בשנה הראשונה ,המאמצי עדיי התמקדו בנערות ובנשי
הצעירות שהשתתפו במרכז ולא במשפחותיה או בקהילה .מטרות כגו שינוי עמדות המשפחה
והקהילה ביחס ללימודי וליציאה לעבודה ,חיזוק הקשר בי הנערה למשפחתה והעלאת
המודעות של הנערות ,משפחותיה והקהילה לתופעת גיל ההתבגרות כמעט שלא קודמו ,או קודמו
במינו נמו ולא ממוקד .פגישות פרטניות ע הנערות אחת לשבוע ,פגישות ע הנערות והוריה או
פגישות נפרדות ע ההורי לא התקיימו ,וא לא הוקמה קבוצת אימהות או קבוצה בידורית.
ג מטרות שנגעו לטיפול פרטני בנשי הצעירות לא קיבלו מענה במסגרת המרכז .קיו פעילויות
על פי תכנית ממוקדת מטרות יכול היה להכיל ג סדר קדימויות שמאחוריו רציונל.
ב .קריטריוני לקבלת מועמדות והתאמת תכניות על פי גיל
זמ קצר לאחר שנפתח המרכז הועלה גיל הנשי הצעירות המועמדות להתקבל למרכז .ריבוי
הנערות והנשי הצעירות המחזרות על פתחו של המרכז )ראו למטה ,שיווק וקליטה( ,העלו
בוועדת ההיגוי ) (13.4.05את הצור לבחו מחדש את הקריטריוני לקבלת מועמדות למרכז,
ובמקביל לבחו את התאמת הפעילויות לכל קבוצה ,כיוו שלדברי הרכזת היא התקשתה להתאי
תכניות לקבוצות הבוגרות יותר ,ובייחוד לקבוצה הבוגרת ביותר ) .(3226לוח  19מציג את
התפלגות הפעילויות לפי גיל.
82

לוח  :19מספר הפעילויות לפי קבוצת גיל
ס כל
הפעילויות

לקהילה

כל
המשתתפות

+26

נשי צעירות
1925

31

2

6

1

5

כללי
)*(+17
8

נערות
)(1418

פעילויות
לקבוצה

9

מספר
פעילויות

* כולל שתי הקבוצות המוגדרות ).(+26 ,2519

מלוח  19עולה כי עבור נשי הצעירות נערכו פעילויות רבות יותר מאשר עבור הנערות .יחד ע
זאת ,היה קושי להפריד את הנשי הצעירות לפי קבוצות גיל ,והקושי העיקרי היה בקיו
פעילויות לקבוצה המבוגרת ביותר ,שהותאמה לה במיוחד פעילות אחת בלבד.
ג .שיווק וקליטה
לדברי רכזת התכנית ,בשנה השנייה לתכנית הופסק תהלי שיווק .המניע העיקרי להקפאת
השיווק היה גודל המרכז ,שלטענת הרכזת צר מלהכיל את כל הנערות והנשי הצעירות המגיעות
אליו .על כ הוחלט להגביל את מספר הנשי המשתתפות בפעילות המרכז .סיבה נוספת הייתה,
לדבריה ,השאיפה לתת שירות איכותי יותר לכל משתתפת .מנהל מחלקת הרווחה סיכ זאת
בישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה באפריל " :2005בהתחלה שיווקנו את המרכז ,אבל כשראינו
שיש הרבה דרישה ,החלטנו להגביל את מספר הנערות ,וג זמ ההשקעה – לא כול יכולות לקבל
הכול .הגבלנו ל 70בנות ,והגבלנו את מספר הפעילויות".
החלטה זו לא שינתה את הצור בשירותי המרכז ,וקיימת רשימת המתנה של כ 25נשי צעירות
המעוניינות להצטר למרכז .נשי אלה ,שאינ מקבלות את השירות א על פי שה עונות לפרופיל
הנדרש ,הופנו למרכז בחלק על ידי מחלקת הרווחה או פנו אליו מיוזמת .בריאיו עמה סיפרה
הרכזת כי ה מקבלי פניות רבות ,וכי קיימת מודעות בקרב הציבור בשפרע למרכז ולשירותיו.

קשיי ארגוניי
א .שלב ההתנעה וההפעלה
שלב זה של התכנית היה ארו וקשה .הוא נמש כעשרה חודשי ,מאוגוסט  – 2003התכנסות
וועדת ההיגוי הראשונה – ועד אפריל  – 2004ראשית הפעילות במרכז .אול משהחלה הפעילות
במרכז ,היא הלכה והתעצמה ,וכאמור ,במהל שמונת החודשי הראשוני להפעלה הגיע מספר
הנשי הצעירות במרכז ,על פי הדיווחי ,ל.94
ב .נוכחות הנשי הצעירות במרכז
המרכז הופעל בדג הדומה לזה המופעל במתנ"סי .לרוב באו הנשי הצעירות למרכז על פי
מערכת שעות החוגי שלה .כפועל יוצא מכ ,ברוב הפעמי שבה צפינו במרכז הייתה נוכחות
של הנשי הצעירות בו דלה או חסרה .ייתכ שהדבר נבע מכ שביקורי צוות ההערכה התקיימו
בבקרי ,ורבות מ המשתתפות התקשו להגיע בשעות אלה מפאת לימודי ,עבודה או החובה
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לסיי את מטלותיה בבית .בר ,המטרה המוצהרת של המרכז הייתה לשמש לנערות "בית ח",
ועל פי הגדרה זו על המרכז לתת לנשי הצעירות תחושת שייכות ולהוות עבור מקו מפלט ,שבו
תשאפנה לשהות כמה שעות ביו ,ולא רק לש השתתפות בפעילויות פורמליות .אי ספק כי
הרכזת השקיעה מאמצי כדי להפו את המרכז למקו מפגש מסוג זה ,א עד תו איסו
הנתוני הייתה במרכז נוכחות מועטת בשעות שלא התקיימו בה חוגי .ג לדעת הרכזת ,המרכז
פתוח שעות ארוכות ללא הצדקה .לטענתה ,הנערות והנשי הצעירות אינ קמות כה מוקד
בבוקר ,ולכ אי הצדקה להתחיל את הפעילות ב 09:00או  10:00ולהמשיכה עד  .16:00תחת זאת
היא הציעה להתחיל ולסיי את הפעילות מאוחר יותר .לדעתה ,נית ג לרכז את הפעילות במרכז
בחמישה ימי רצופי )במקו שישה ימי( ,ולהוסי על יו שבת ,שהוא יו פתוח ,יו פתוח
נוס ומתוכנ היטב לקבלת הורי ,לבירורי ולטיפולי פרטניי .לדבריה ,יו שבת אמור למלא
תפקיד זה ,כיוו שהוא יו קבלת קהל בשפרע ,א הוא אינו מנוצל כראוי.
קושי נוס שעלה היה המעקב אחר התקדמות הנערות במרכז .כדי לקבל מידע אמי על
התקדמות של כל הנערות והנשי הצעירות מילאה הרכזת שאלו תקופתי על התקדמות .כלי זה
אמור היה לאפשר מעקב שיטתי אחר התקדמות של הנשי הצעירות ,ג א לא ניכרה
התקדמות משמעותית .לדברי הרכזת ,למרות היתרו שבמילוי שאלוני המעקב ,היא התקשתה
מאוד למלא עבור כל  70המשתתפות .עד תו התכנית הצליחה הרכזת למלא חמישה שאלוני
בלבד.
ג .הגדרת תפקידי
בתחו הגדרת התפקידי נית היה להבחי בשני סוגי קשיי :היק המשרה והגדרת גבולות
התפקיד.
היק המשרה – הרכזת נשאה בתפקידי ניהול רבי ,שהקשו על ביצוע יעיל של תפקידה בהיק
המשרה שנית לה ) .(75%פנייתו של ראש מחלקת הרווחה אל המוסד לביטוח לאומי בבקשה
להגדיל את היק משרתה נדחתה .היק המשרה לא ענה על הצרכי ,יצר עומס כבד על הרכזת,
דרש ממנה משאבי נפשיי גדולי והביא לשחיקתה.
הקושי השני – הגדרת גבולות התפקיד – בא לידי ביטוי בבלבול שנוצר בי תפקיד הרכזת לתפקיד
העובדי הסוציאליי במחלקת הרווחה .הרכזת אמרה בריאיו כי הבעיה החלה כאשר פנתה
אליה נערה או אישה צעירה כדי לשוחח עמה על קשייה .מפאת חוסר הזמ ,לא יכלה הרכזת
להתפנות לטיפול פרטני בנשי הצעירות ,ולפיכ הפנתה אות למחלקת הרווחה להמש טיפול,
אול אז טעו חלק מ הנשי הצעירות לחשוב שמטפלי בה שני גורמי שוני .עובדת
סוציאלית ממחלקת הרווחה חיזקה דברי אלה והסבירה כי על מנת למנוע בלבול יש לגבש נוהלי
עבודה ,להגדיר תפקידי ולקבוע מסגרות עבודה קבועות ודרכי תקשורת.
מנהלת המרכז אישרה את הדברי בריאיו ,וסיפרה כי היא ממעטת לפגוש את הנשי הצעירות
באופ פרטני ,וכי א היא מתחילה בטיפול ,היא אינה מסוגלת לסיימו מפאת חוסר הזמ .היא
הודתה כי זו גישה פסולה וכי יש צור במת שירות מלא לנשי הצעירות .היא סברה כי הטיפול
בנשי הצעירות המשתתפות בתכנית צרי להתקיי במרכז עצמו ולא במחלקת הרווחה.
84

ד .זמ השהייה במרכז
עדיי לא נקבע מש מת השירות המרבי לנשי הצעירות במרכז .הנושא עלה בשתי ישיבות של
ועדת ההיגוי ) ,(12.7.05 ,13.4.05א לא נער דיו ענייני על כ .מנהל מחלקת החינו התייחס
לנושא זה ואמר" :חשוב ג להגדיר תקופת טיפול כדי להערי את מספר המשתתפות שמקבלות
שירות לתקופה מסוימת ,ואז לאפשר קליטת נערות חדשות" .הנושא קיבל משנה חשיבות לאור
העובדה שלקראת תו השנה השנייה הוגבל מספר הנשי הצעירות ל ,70בעוד רשימת ההמתנה
הולכת ומתארכת .לשאלת צוות ההערכה על תכנו בנושא ,הועלה הרעיו לפתוח מרכז נוס )ראו
סעי  ,3.2.2מהלכי היציאה מ התכנית( ,א הדבר נותר בגדר רעיו עד תו איסו הנתוני ,ולא
הוחלט על נקיטת צעדי מעשיי בנושא.
ה .תקציב
נושא התקציב החל לעניי את נציגי היישוב בוועדת ההיגוי רק לקראת סו שנת ההפעלה
הראשונה .עד אז ה התקשו לחשוב על "היו שאחרי" ,קרי ,יציאתו של המוסד לביטוח לאומי
מ התכנית .זאת א על פי שבמהל התכנית כולה הפצירה נציגת הביטוח הלאומי בנציגי היישוב
בוועדה לחפש מקורות מימו אחרי ,כיוו שבלעדיה יקשה על מחלקת הרווחה לממ את
המרכז .אישוש לחשש זה הסתמ לקראת תו התכנית ,כשמנהל המחלקה אמר בישיבת ועדת
ההיגוי ) (12.7.05כי אינו בטוח שהתכנית תמשי לפעול ,בשל העדר תקציב .ג במהל התכנית לא
התאפשר תשלו לפעילויות יקרות דוגמת "יזמות עסקית" בשל תקציב נמו ,למרות הצור בה.
קשיי המימו הורגשו במיוחד ביחס למשרתה של הרכזת ,שבתו התכנית לא תמומ עוד על ידי
הביטוח הלאומי .לטענת הרשות ,אי בידה תקציב לתפקיד זה ,א נציגת הביטוח הלאומי
התעקשה כי תפקיד זה צרי להיות ממומ מכספי הרשות .לטענתה ,על פי התחייבות משרד
הרווחה ,קיי סעי תקציבי למשרה זו ,ועל כ זו אחריותו של משרד הרווחה .נוס על כ היא
ציינה כי המש הפעילות ישפיע ג על נכונות למימו פרויקטי נוספי מצד הביטוח הלאומי :יש
מגמה של פיתוח ,וא אי המשכיות – למה שהביטוח הלאומי ייכנס לכא ע פרויקט נוס?".
הלחצי שהפעילה נציגת המוסד לביטוח לאומי מצד אחד והראייה המערכתיתיישובית של נציגי
היישוב בוועדה מ הצד השני עודדו יצירת קשרי ע גורמי מממני ביישוב ,כמו המרכז
לקידו נוער ,שמנהלו תר למרכז שעות ומדריכי לקידו הנשי הצעירות וא מימ במש
תקופה מסוימת את משרתה של הרכזת עד להתבררות עניינה ,ויחידות במשרד הרווחה שתרמו
פעילויות.
ו .כוח אד
כוח האד ,שכלל את רכזת התכנית ,א הבית ,המזכירה ומדריכות בקורסי השוני ,לא הספיק
כדי לענות על צורכי המרכז ,והרכזת דיווחה על מחסור בכוח אד .באי מזכירה מילאה א הבית
תקופה מסוימת תפקידי מזכירות ,וזאת בנוס למשרתה וללא תמורה.
איתור עובד ההשמה לנשי הצעירות ומימונו ,שהובטח על ידי מנהל המרכז לקידו נוער ,לא
יצאו לפועל עד יולי  .2005בישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ב 12.7.05הבטיח המנהל כי עד סו
חודש אוקטובר  2005יחל עובד ההשמה בתפקידו.
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הדרכה והכשרה לצוות ולרכזת התכנית
במש כל תקופת התכנית עלתה שוב ושוב טענה על מחסור בהדרכה ובהשתלמויות לרכזת בפרט
ולמדריכי התכנית בכלל .הרכזת הייתה חדשה בתפקיד הניהול של המרכז וחדשה בתפקידה
כעובדת סוציאלית ,והדבר הורגש בראשית התכנית ובמש תקופה ארוכה במהל הפעלתה .ברור
היה שהיא זקוקה להנחיה ולסיוע בתפקידה החדש .ג המדריכות והמורות שהועסקו בתכנית היו
זקוקות להנחיה או לכל הפחות ליו עיו שיבהיר את ההקשר שה עובדות בו ,את החידוש
שבמרכז ,את הצרכי של הנערות ושל המרכז ,ולאור זאת יבהיר לה את הדרישות מה כפרטי
וכצוות העובד בגישה מערכתית להשגת מטרות התכנית.
כיוו שרכזת התכנית בשפרע השתייכה לקבוצת רכזות ב"בתי חמי" באזור הצפו ,שסבלו
ממצוקות דומות של ניהול מרכזי חדשי ,החליטה המפקחת על הנערה במשרד הרווחה באזור
הצפו לפתוח השתלמות בת עשרה מפגשי לרכזות מכמה יישובי ,וביניה שפרע .לדברי
הרכזת ,ההשתלמות סייעה לה מאוד ,והקבוצה שימשה ג כקבוצת תמיכה ,בעיקר לאור העובדה
שההדרכה נועדה לרכזות ערביות בלבד ,א באותה נשימה היא הוסיפה כי לא היה די בהשתלמות
הזו ,כיוו שהיא לא נתנה מענה לכל צרכיה בהפעלת המרכז .למעשה ,היא נזקקה ג להדרכה
פרטנית ,נוס על ההדרכה הקבוצתית.
הרכזת ציינה לטובה את התמיכה הרבה שקיבלה מכמה עובדי במחלקת הרווחה ,ובייחוד
ממנהל מחלקת הרווחה ,שעמו יכלה להתייע בכל עת .הוא נת לה ,לדבריה ,את כל מבוקשה
במסגרת האפשרויות שעמדו לרשות המחלקה ,היה מעורב מאוד בפרויקט והתעניי מאוד
במתרחש .מבחינתה הוא היה גור מאפשר ומקד.
מדבריה בריאיו נית היה ללמוד כי היא קיבלה תמיכה נוספת ממשתתפי אחרי בוועדת
ההיגוי ,כמו מפקחת פרט ומשפחה והמפקחת על הנערה במצוקה במשרד הרווחה ,משותפי
שיצרה עמ קשרי פעילות במרכז וא מצוות ההערכה.
לסיכו ,נית לומר כי הקשיי נגעו לשלושה תחומי עיקריי :הפעלת התכנית :מטרות,
קריטריוני לקבלה ושיווק; קשיי ארגוניי :שלב ההתנעה וההפעלה ,נוכחות הנשי
הצעירות במרכז ,הגדרות תפקידי )היק משרה ,גבולות התפקיד( ,זמ השהייה במרכז,
תקציב ,כוח אד; והדרכה והכשרה לתפקיד רכזת התכנית.
מטרות התכנית וקידומ ותפיסת המטרות
מטרות התכנית
מטרות התכנית הוגדרו על ידי מפתחי התכנית בהצעה שהוגשה לביטוח הלאומי )מתו :מפעל

מיוחד" :מרכז רבשירותי לנערה"(:
.1

מניעת הידרדרות הנערות לשולי החברה;
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.2

העצמת הנערות מבחינה אישית ,חברתית ומקצועית;

.3

שינוי עמדות המשפחה והקהילה ביחס ללימודי וליציאה לעבודה;

.4

חיזוק הקשר בי הנערה למשפחתה;

.5

העלאת המודעות של הנערות ,משפחותיה והקהילה לתופעת גיל ההתבגרות;

.6

שילוב כל מער השירותי לנערות הקיי בשפרע לטובת התכנית.

היעדי האופרטיביי שהוגדרו היו:
א.

שיפור דפוסי ההתנהגות של הנערות ,כ שלא יחרגו מ הנורמות והערכי של

החברה;
ב.

שיפור מערכת היחסי של הנערה ע המשפחה והחברה ומת כבוד הדדי;

ג .פיתוח תחושת האחריות של הנערה כלפי עצמה והעצמתה לקראת חייה כבוגרת;
ד.

הקניית מיומנויות חדשות ודרכי התמודדות ע מצבי מסוכני ומסכני;

ה.

הקניית הרגלי למידה ועידוד ללמידה במטרה להחזיר את הנערה למסגרות

נורמטיביות.
מטרות התכנית נחלקות לשלושה רבדי .ברובד הראשו ,גיוס שירותי הקהילה כול ,לצד
המרכז ,לטובת התכנית ויצירת שיתו פעולה ביניה לקידו מטרותיה )מטרה  .(6ברובד השני,
שיפור התשתית במשפחת הנערה ובקהילה כולה לקראת השינוי החברתי והתרבותי הכרו
בשיקומה של הנערה והאישה בחברה ולקראת פתיחות באשר לשינוי בתפקידה )מטרות ,5 ,4 ,3
ב( .ברובד השלישי ,קידו שינויי בקרב הנערות עצמ :התנהגות נורמטיבית ,נכסי השכלה
ומקצוע ,העצמה ומודעות עצמית )מטרות  ,2 ,1א ,ג ,ד ,ה( .ברורה הזיקה בי שלושת רבדי אלה ,
ויש לפעול ולחתור להשיג את המטרות בשלושת ג יחד.

קידו מטרות באמצעות פיתוח המרכז ופעילויותיו
חלק זה יעסוק במטרות התכנית שבאו לידי ביטוי בפעילות המרכז .לוח  20מציג את מטרות העל
של התכנית ,מטרות כלליות ,מטרות אופרטיביות וכ דוגמאות לקידו מטרות אלה במהל
הפעלת התכנית בשנה הראשונה והשנייה.

87

חוג צילו.

חוג עבודת יד.

אריגה.

כמו בשנה הראשונה.

המרכז רכש ספרי,

עיתוני ומשחקי
שיעודדו את המשתתפות
להגיע למרכז כמקו מפגש
חברתי )עדיי מינו נמו
של נוכחות(.
הפעלת סדנאות

מיניות א' ,ב'.
במרכז לא נית

טיפול פרטני.
לא נית מענה טיפולי

קבוצתי לקבוצות הנשי
הבוגרות בנושאי
המתאימי לה.

קידו מטרות בשנה השנייה
כמו בשנה הראשונה.

אווירה טובה

ומקבלת במרכז.

השתתפות בקבוצות טיפול

העוסקות בקשיי העולי בגיל
ההתבגרות ובדרכי התנהגות
והתמודדות.

מפגש חברי ,עזרה

במרכז ,הכנת ארוחות )נוכחות
במינו נמו(.

קידו מטרות בשנה הראשונה
הימצאות של הנערות

והנשי הצעירות במסגרת
במהל השבוע צמצמה את
אפשרויות ההידרדרות שלה.
הנערות והנשי הפכו את

המקו לבית ח באמצעות
בישול ובזכות האווירה הטובה
שהשרה הצוות.

לוח  :20מטרות התכנית וקידומ

הקניית מיומנויות

חדשות ודרכי התמודדות
ע מצבי מסוכני
ומסכני.

פעילויות פנאי והנאה

בלתי פורמליות.

פעילויות פנאי והנאה

פורמליות.
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הנערות ישתתפו

בקבוצות טיפוליות שבה
יועלו נושאי הקשורי
לגיל ההתבגרות.

הנערות ישהו

במרכז ויעסקו בפעילויות
פנאי בלתי מובנות.

הנערות ישהו

במרכז ויעסקו בפעילויות
פנאי מובנות.

מטרות אופרטיביות
הנערות ישהו

במרכז כמסגרת מובנית
טיפולית ,חינוכית,
לימודית וחמה ,המזמנת
ג פעילויות פנאי בלתי
מובנות.
ְ

מטרות כלליות
שיפור דפוסי

ההתנהגות של הנערות ,כ
שהתנהגות לא תחרוג מ
הנורמות והערכי של
החברה.

מטרות העל של התכנית
מניעת הידרדרות הנערות לשולי
החברה:
"יש בעיות של חוסר מידה אצל
נערות :נערות שקטות ,לא יודעות
אפילו מה ה יחסי מי ,או להפ,
נערות פורצות גבולות – שתכרנה
את הנורמות ותנהגנה לפיה"
)דברי מנהל מחלקת הרווחה(.

קידו מטרות בשנה השנייה
שלב ב' של סדנת

"נערה למע נערה" .נותרו
בסדנה שתי נשי צעירות,
שאחת מה תבצע את
ההתנסות במרכז.
קורס העצמה.

קורס הקניית כלי

לשיפור הדימוי העצמי
והער העצמי.
חוג כלכלת בית

)המש(.
סדנת העצמה ,קורס

איפור ובניית ציפורניי,
תרפיה באמנות ,תנועה
וצליל ,ספורט – הגנה
עצמית וחוג אתגרי.
חינו לדמוקרטיה.

לימודי היל"ה

לנערות עד גיל  18וא
לבוגרות יותר )חשבו,
שפות :ערבית ,עברית
ואנגלית( ,השלמת בגרות
ומחשבי.
קורס מטפלות לגיל

הר.
קורס סייעות

מאומנות.
סיוע לימודי בבית

הספר לילדי בעלי הישגי
נמוכי.
לא קוד נושא ההכשרה

המקצועית.
לא קוד נושא היזמות

האישית.

למעט חוג למחשבי,

עדיי לא פועלי חוגי
העוסקי בלמידה )קורסי
היל"ה החלו לאחר הצגת דוח
הביניי(.

קידו מטרות בשנה הראשונה
שלוש נשי צעירות

משתתפות בסדנת "נערה למע
נערה" המתקיימת
באוניברסיטת תל אביב
ומכשירה נערות מכל האר
שיצאו ממצוקה לסייע לנערות
הנמצאות במצוקה.
קורס כלכלת בית.

עדי לא קוד נושא

הקניית כישורי חיי ,למעט
פעילותה של א הבית בנושא
זה.
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הנערות תשתתפנה

בקורסי מקצועיי
מטע משרד העבודה
ומטע גורמי נוספי.

הנערות ישתתפו

בקורסי לימודיי.

מטרות אופרטיביות
הנערות תשתתפנה

בקורסי העצמה מטע
גופי שוני.
הנערות תשתתפנה

בסדנת כלכלה שמנהלת
א הבית.
הנערות תשתתפנה

בסדנת כישורי חיי.

הגברת הביטחו

העצמי באמצעות רכישת
מיומנויות מקצועיות.

הקניית הרגלי למידה

ושיפור המוטיבציה ללמוד
במטרה להחזיר את הנערה
למסגרות נורמטיביות של
לימודי ועבודה.

מקצועית.

לימודית.

מטרות כלליות
פיתוח תחושת

האחריות של הנערה כלפי
עצמה והעצמתה לקראת
חייה כבוגרת.
הגברת הביטחו

העצמי ,שיפור התדמית
האישית ,העצמה אישית,
שיפור דימוי גו ועלייה
בתחושת המסוגלות
באמצעות רכישת מיומנויות
התמודדות אישית.

מטרות העל של התכנית
העצמת הנערות והנשי הצעירות
מבחינה אישית.

א שהנושא נדו בוועדת
ההיגוי ,עד תו התכנית לא
שירותי,
מער
הוק
והקשרי מתקיימי ע כל
גו בנפרד.

ימי עיו :קשר בי

הנערות להורי; גיל
ההתבגרות.
מסיבה בעירייה.


הקשר הבלתי פורמלי

ע ההורי נמש.
יו פתוח לאימהות.




לא קוד.

קידו מטרות בשנה השנייה
מפגשי ע נערות

מקריית מוצקי.
מסיבות לכבוד חגי

שלוש הדתות :מוסלמית,
דרוזית ,נוצרית.
קייטנה.

טיולי.


ממער
חלק
ע

השירותי נוצר קשר ,א הוא
אינו פורמלי וקבוע.

מתקיי קשר טלפוני בי

ההורי לבי המרכז ,א לא
נעשו פעולות פורמליות להידוק
הקשר.
התקיי "יו כי"

לאימהות.
מתקיימת פעילות

להעלאת המודעות אצל הנערות.
לא קודמה העלאת מודעות

הקהילה בכלל והמשפחה בפרט.



לא קוד.

קידו מטרות בשנה הראשונה
במסגרת הקייטנה נסעו

הנערות לשלושה מקומות
והרחיבו את אופקיה.
הנערות השתתפו בסעודה

חגיגית לרגל הרמדא ,ולאחר
מכ במסיבת חג המולד.
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המרכז ייזו ימי

עיו ,תערוכות וסדנאות
לאימהות ביישוב.
המרכז ייזו

פעילויות פורמליות
לאימהות.
המרכז יקיי קשר

הדוק ע משפחותיה של
הנערות.
מיקו המרכז

בקהילה :המרכז ייזו
ימי עיו וסדנאות להורי
)בעיקר אימהות( בנושא
גיל ההתבגרות.
המרכז ייזו

סדנאות לנשי הצעירות,
בנושא גיל ההתבגרות.
מנהלת המרכז

מתכננת ליזו קשר ע
מערכי שירותי ביישוב
ובסביבה ולגייס את מרב
הגורמי לטובת המרכז.

מטרות אופרטיביות
הנערות תשתתפנה

בטיולי.
הנערות תשתתפנה

בפעילויות חברתיות
שונות במרכז.

שיפור מערכת

היחסי של הנערה ע
המשפחה והחברה.
שיפור מערכת

היחסי ע בני משפחתה
ומת כבוד הדדי

מטרות כלליות
הגברת הביטחו העצמי
באמצעות יציאה מ הבית
וביקורי במקומות שוני
באר במסגרת הקייטנה.

רתימת כל מער השירותי
לנערות הקיי בשפרע לטובת
התכנית )המחלקה לרווחה,
הוסטל "אלסוסא" ,בית ספר
מקצועי לנערות – נעמ"ת ,בית
ספר חטיבת ביניי ותיכו,
מתנ"סי ,היחידה לקידו נוער
וכדומה(.

העלאת המודעות בקרב משפחות
הנערות והקהילה לתופעת גיל
ההתבגרות.

חיזוק הקשר בי הנערה
למשפחתה.

שינוי עמדות המשפחה והקהילה
ביחס ללימודי ויציאה לעבודה.

מטרות העל של התכנית
חברתית.

מ הלוח עולה כי לרוב מטרות המרכז פותחו פעילויות שנועדו לקדמ במידה זו או אחרת בשלושת

הרבדי :מטרות אישיותטיפוליותחברתיות ,מטרות של שיפור היחסי המשפחתיי ומטרות
קהילתיות.
תפיסת הנשי הצעירות את מטרות התכנית
הנשי נשאלו לסיבות שהביאו אות למרכז ולציפיותיה מ המרכז ומ הפעילויות שהוא מציע
לה .כמו כ ה נתבקשו להגדיר את מטרות התכנית על פי הבנת .לוח  21משווה בי הסיבות
להצטרפות למרכז ,ציפיותיה ממנו ומטרותיו.
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44

2

"ש]המועדו [ יצליח
ויתפתח יותר".

מספר
דוגמה מדברי הנשי
תגובות
הצעירות
"לסיי את לימודיי ע
22
בגרות"; "העשרת
כישרונות ומחשבה".
"הגברת הביטחו
11
העצמי".
"תמיכה בבנות ושיפור
4
מצב החברתי".
"קבלת ...עבודה";
3
"]הכשרה[ למלאכה".
"העברת זמ ".
2

9

תמיכה
רגשית
היבט
חברתי
הכשרה
מקצועית
ניצול זמ 2
פנוי
12
אחר:
מטרות
כלליות
35

למידה
והעשרה

מטרות

מספר
תגובות
12

"להעביר שעות
פנאי".
"אני מקווה שלא
יסגרו את שערי
המועדו ".
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דוגמה מדברי
הנשי הצעירות
"לימודי  ,העשרה,
סיו י"ב ,השגת
תעודת בגרות".
"תמיכה רגשית
וסיפוק צרכי ".

1

"התחלתי לעבוד במרכז".

52

אחר :ציפיות
חיוביות באופ
כללי

ניצול זמ פנוי

12

"לא עובדת ורוצה ללמוד".

ס כל התגובות

בילוי הזמ הפנוי,
שינוי אווירה
אחר

1

4

"מכירי אנשי חדשי ".

יצירת קשרי
חברתיי
הכשרה מקצועית

"העברת זמ ובילוי".

תמיכה

למידה

ציפיות

מספר
תגובות
34

דוגמה מדברי הנשי
הצעירות
"כי אי מקו אחר להמש
לימודיי"; "להפיק תועלת
מהנושאי והקורסי ."...

סיבות להצטרפות
למרכז
למידה ורכישת ידע
והפקת תועלת
מהלמידה
הפקת תועלת

לוח  :21פירוט הסיבות להצטרפות למרכז ,הציפיות ומטרות התכנית על פי דיווחי הנשי הצעירות )נית היה לציי יותר מתשובה אחת(

מ הלוח עולה כי קיימת הלימה בי הסיבות להצטרפות של הנשי הצעירות למרכז לבי מטרות
המרכז ,כפי שתפסו אות .קיימת ג הלימה בי רוב הציפיות של הנשי הצעירות לבי מטרות
התכנית ,כפי שהגדירו אות ,וברובד השלישי קיימת הלימה בי מטרות אלה לבי המטרות
המוצהרות של התכנית .הנשי הצעירות לא הזכירו שלוש מ המטרות המוצהרות ,הנוגעות לשני
הרבדי הראשוני:
 שיפור מערכת היחסי של הנערה ע המשפחה;
 העלאת המודעות של הנערות ,משפחותיה והקהילה לתופעת גיל ההתבגרות;
 רתימת כל מער השירותי לנערות הקיי בשפרע לטובת התכנית.
את חוסר ההתייחסות למטרה האחרונה נית לתלות בעובדה שהנשי הצעירות לא היו מודעות
לנושא רתימת מער השירותי היישובי לטובת .העובדה שלא הוזכרו שיפור מערכת היחסי ע
המשפחה והמודעות לתופעות גיל ההתבגרות בפרט ולתופעות רגשיות בכלל מעידה אולי כי
נושאי אלה לא הובלטו מספיק על ידי הרכזת והמדריכות בתכנית ,או שלחילופי נושאי
אחרי הובלטו יותר.
עוד עולה מ הלוח כי תחו הלמידה היה התחו העיקרי שהזכירו הנשי הצעירות ,ה במת
סיבות להצטרפות וה בהגדרת מטרות התכנית .כשני שלישי ) (67.3%מ הסיבות שהביאו
להצטרפות למרכז וכמחצית מ התגובות להגדרת המטרות עסקו ברכישת השכלה 31% .מ
התגובות שתיארו את הסיבות להצטרפות למרכז ו 27%מ התגובות להגדרת המטרות נגעו
לבילוי זמ פנוי וליצירת קשרי חברתיי.
הנשי הצעירות נתבקשו לדרג את עמדותיה כלפי היגדי שעסקו בהשגת מטרות התכנית ברובד
השלישי ובתפיסת את עמדות הסביבה כלפי המרכז וכלפי השתייכות אליו ברובד השני .ההיגדי
קובצו לשישה מדדי על פי הנושאי שעסקו בה )לפירוט המדדי ראו נספח ט'( .לוח  22מציג
חמישה מדדי ,את מספר הפריטי בכל מדד ,ממוצעי ,סטיות תק ומהימנות.
לוח  :22מדדי ,מספר פריטי בכל מדד ,ממוצעי ,סטיות תק ומהימנות המדדי
מספר
פריטי מדד

מהימנות
)(α

סטיית
תק

0.57

0.62

ממוצע
בסול
ב  5דרגות
4.02

6

0.67
0.73
0.78
0.50

0.73
0.93
0.79
1.13

3.79
3.53
3.39
3.21

7
3
8
3

תפיסת המשפחה והסביבה את השתתפות
הנשי במרכז
עצמאות ותעסוקה
היבט חברתי
היבט הרגשי
קשר בי הסביבה )הקהילה( למרכז

מ הלוח עולה כי מהימנות המדדי נעה בי ) 0.50מהימנות בינוניתנמוכה( לבי  ,0.78שהיא
מהימנות גבוהה .ממוצע המדדי נע בי ) 2.90במידה מעטה עד בינונית( לבי ) 4.02במידה רבה(.
ברובד השלישי ,קידו הנערות עצמ )מדדי עצמאות ותעסוקה ,היבט חברתי ,היבט רגשי( ,לרבות
קידומ בתחו ההשכלה )ההיגד" :המועדו קיד אותי מבחינת השכלה" ,ממוצע  3.76בסול ב
 5דרגות ,סטיית תק  ,(1.06נראה כי ה חשו שהשיגו את המטרות במידה בינונית עד רבה .הרובד
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השני כלל ,כאמור ,מטרות החותרות לשיפור התשתית במשפחה ובקהילה כולה לקראת שיקו
הנשי הצעירות )מדד תפיסת המשפחה והסביבה את השתתפות הנשי בפעילות המרכז והקשר
בי הקהילה למרכז( .ברובד זה חשו הנשי הצעירות כי העמדות כלפיה השתנו לטובה וכי
הסביבה מקבלת אטאט את המרכז ואת המטרות שהוא חותר אליה )שיפור מצב החברתי
כלכלי של הנשי הצעירות באמצעות שיפור יכולת הניעות שלה בחברה(; בפועל ,כמעט לא נוצרו
קשרי ממוסדי באמצעות פעילויות שמציע המרכז להורי ולקהילה ,ועל כ ,ג בתפיסת,
מטרת הקשר בי הקהילה למרכז הושגה במידה בינונית.
הנשי הצעירות נשאלו בעקיפי על הרובד הראשו ,גיוס הקהילה לשיתו פעולה לצור קידו
מטרות התכנית ,באמצעות ההיגד "לרשות המקומית לא אכפת מ המרכז" .ציו החציו של מידת
ההסכמה שלה ע היגד זה הוא ) 3במידה בינונית( ,הממוצע ) 2.54סטיית תק  .(1.33סטיית
התק גבוהה יחסית ומעידה על הטרוגניות בתשובות .ממצא זה אינו מפתיע לאור העובדה
שהנושא לא נדו עמ .ייתכ כי לצד עשיית של כל המעורבי בתכנית לקידו המטרות ברובד
זה ,היה צור ג לחשו עשייה זו בפני הנשי הצעירות.
נבדקו הקשרי בי המדדי השוני שנבנו .לוח  23מציג מתאמי בי המדדי השוני לפריטי
העוסקי ברכישת השכלה ובעמדת הרשות כלפי המרכז.
לוח  :23מתאמי בי מדדי לפריטי
רכישת
השכלה
במרכז
)פריט(

0.07
0.73

יחס
הקהילה
למרכז

יחס הנשי
הצעירות
למרכז

0.42
0.02
0.05
0.82

0.37
0.03
0.68
0.00
0.20
0.32

יחס
הסביבה
להשתתפות
במרכז

0.20
0.26
0.46
0.01
0.38
0.03
0.26
0.19

היבט
חברתי
במרכז

0.15
0.41
0.43
0.011
0.36
0.04
0.71
0.00
0.16
0.44

קידו
העצמאות
והתעסוקה
במרכז
0.56
0.00
0.36
0.04
0.70
0.00
0.43
0.04
0.71
0.00
0.22
0.28

היבט
רגשי
במרכז
0.71
0.00
0.58
0.00
0.33
0.06
0.63
0.00
0.22
0.20
0.67
0.00
0.05
0.82

קידו העצמאות
והתעסוקה במרכז
היבט חברתי
במרכז
יחס הסביבה
להשתתפות במרכז
יחס הנשי
הצעירות למרכז
יחס הקהילה
למרכז
רכישת השכלה
במרכז
עמדות הרשות
כלפי המרכז
)פריט(

מ הלוח עולה כי עמדות כלפי רכישת השכלה ומדד המרכז כאמצעי לרכישת עצמאות ותעסוקה
היו בקשר חיובי מובהק ע רוב המדדי )למעט הפריט העוסק בעמדות הרשות כלפי המרכז(.
קשרי חיוביי מובהקי ) (p<0.01ברמה בינונית עד בינוניתגבוהה נמצאו בי יחס הנשי
הצעירות למרכז לבי ההיבט הרגשי והחברתי; בי מדד רכישת השכלה לבי מדדי עצמאות
ותעסוקה ,ההיבט הרגשי ,ההיבט החברתי ויחס הנשי למרכז; ובי מדדי ההיבט החברתי
וההיבט הרגשי למדד עצמאות ותעסוקה.

94

הנשי הצעירות נשאלו א לדעת השיגה התכנית את יעדיה .מתשובותיה בשאלו עולה כי ה
חשבו שהתכנית השיגה את יעדיה במידה רבה למדי )ממוצע  ,3.91סטיית תק  .(0.87לוח  24מציג
את התפלגות תשובות הנשי הצעירות.
לוח  :24תשובות הנשי לשאלה "הא התכנית השיגה את מטרותיה?"
)(N=34
ס הכול

במידה רבה
מאוד
9

15

100

26.5

44.1

34

בכלל לא

במידה רבה

במידה
בינונית
8

במידה
מעטה
2



23.5

5.9



דרגה
מספר
המשיבות
אחוז
המשיבות

מ הלוח עולה כי  70.6%מ הנשי הצעירות חשבו כי התכנית השיגה את מטרותיה במידה רבה
ובמידה רבה מאוד.
לדברי הרכזת ,לא כל המטרות הושגו במלוא .היא ציינה שלוש מטרות שהושגו באופ חלקי:
קידו ההשכלה )רובד שלישי( – למרות מאמציה לא הצליחה הרכזת לקד מטרה זו במלואה.
היא לא הצליחה להביא למרכז חינו למבוגרי וקורסי להשלמת בגרויות של נשי צעירות מעל
גיל  18ונאלצה להשתמש במשאבי קיימי ,שיועדו לנערות ולא לנשי הצעירות.
הפיכת המרכז למקו מפגש חברתי )רובד שלישי( – המפגש במרכז ע בנות גיל והטיולי
שיצאו אליה אחת לחודש היו עבור התנסות חברתית חיובית ,כמו ג המפגש של הקבוצה
הצעירה ע נערות בנות גיל מקריית מוצקי .הרכזת עשתה מאמצי מכווני להפיכת המרכז
למקו מפגש חברתי .היא רכשה ספרי והעשירה את הספרייה כדי להפו את המקו ל"בית
ח" המזמ עיסוקי בלתי פורמליי כדי שהנערות והנשי הצעירות תרצינה להגיע למקו
באופ ספונטני .אול רק לעתי נדירות הגיעו הנשי הצעירות למרכז ללא מטרה מוצהרת ,וברוב
המקרי ה הגיעו לחוגי בלבד .לעתי ה הגיעו לחוג מוקד מהרגיל כדי להיפגש ע חברותיה
או נשארו למפגש חברתי לאחר שעות החוג .ייתכ כי יש לכ הסבר תרבותי ,כיוו שקיימת
לגיטימציה להגיע למרכז למטרות רכישת השכלה ומקצוע ,א לא לש "בזבוז זמ פנוי".
הידוק הקשר ע ההורי )רובד שני( – מנהל מחלקת הרווחה הודה כי נושא זה לא קוד דיו
במהל השנתיי שבה פעלה התכנית ,א הוא נמצא בתכנו .במהל התכנית נערכו פעילויות חד
פעמיות ומבודדות לשיפור הקשר ע ההורי )למשל ,התקיימה סדנת אימהות ובנות מתבגרות
בתנאי נופש ,שסייעה להגברת המודעות לבעיות גיל ההתבגרות ,לרכישת ידע בנושא ולשיפור
הקשר בי האימהות לבנות( ,א לא נבנתה תכנית קוהרנטית לטווח ארו יותר.
א על פי שהקשר ע ההורי בפרט וע הקהילה בכלל לא קוד בצורה ממוסדת ,ולא נעשו
פעולות מכוונות להיכרות ע המרכז ,המרכז נתפס כמקו המקנה השכלה והכשרה מקצועית.
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עובדה זו ,לצד העובדה שהפעילות במרכז אינה פוגעת במסורת ,סייעה להורי לקבל את המרכז
כמקו יוקרתי.
הקשר ע ההורי חיוני ג לאור העובדה שקיי עניי אישי של האימהות ,שכדאי לנצלו,
להשתת בפעילויות המרכז .לדברי רכזת התכנית ,האימהות מעוניינות בפעילות מסודרת ,וזו
הובטחה לה.
לסיכו ,את מטרות התכנית נית לחלק לשלושה רבדי :גיוס כל שירותי הקהילה לצד המרכז
לקידו מטרותיו ,חתירה לשיפור התשתית המשפחתית והקהילתית לקראת שינוי חברתי
ותרבותי שייגזר משיקו הנשי הצעירות וחתירה לשינויי בקרב הנשי הצעירות.
מבחינה אובייקטיבית קודמו המטרות בכל הרבדי )ה המטרות האישיותטיפוליותחברתיות,
ה המטרות שנגעו לשיפור היחסי המשפחתיי וה המטרות הקהילתיות( ,ג א לא הושגו
במלוא .המטרה העיקרית ,להביא את הנשי הצעירות למרכז ולקדמ אישית ,לימודית
ומקצועית ,קודמה במידה רבה.
הנשי הצעירות הבינו את המטרות הקשורות ברובד השלישי ,וחשו שהשיגו אות במידה
בינונית עד רבה .מטרות אלה תאמו את ציפיותיה ואת סיבות הצטרפות למרכז .המטרות
ברבדי האחרי כמעט שלא קיבלו ביטוי ביוזמת .ייתכ כי מטרות אלה לא הובהרו לה על ידי
הצוות ,ייתכ כי מטרות אחרות הובלטו יותר וייתכ כי הנשי הצעירות לא גילו עניי במטרות
אלה .כשנשאלו ישירות על המטרות ברבדי אלה ,ה חשו כי א על פי שחל שיפור ביחס
המשפחה אליה במידה רבה ,מטרת שיפור הקשר בי הקהילה למרכז הושגה במידה בינונית
בלבד .נמצא כי ככל שהנשי הצעירות חשבו שהמרכז הוא אמצעי לרכישת השכלה או אמצעי
לרכישת עצמאות ותעסוקה ,כ הייתה עמדת כלפי המרכז בשאר ההיבטי חיובית יותר.
קשרי חיוביי מובהקי ) (p<0.01ברמה בינונית עד בינוניתגבוהה נמצאו בי יחס הנשי
הצעירות למרכז לבי ההיבט הרגשי וההיבט החברתי; ככל שיחס של הנשי הצעירות למרכז
היה חיובי יותר כ הייתה חיובית עמדת כלפי ההיבטי הרגשי והחברתי שמספק המרכז.
דווח כי שלוש מטרות לא קודמו במלוא :מטרות בתחו ההשכלה ,הפיכת המרכז למקו מפגש
חברתי והידוק הקשר ע ההורי.
תוצרי התכנית
תוצרי התכנית באו לידי ביטוי בהשפעה שהייתה לתכנית על הנערות ועל הנשי הצעירות
ובהצלחות במימוש מטרותיה.
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תוצרי המתייחסי לנשי הצעירות
ברובד השלישי – האישי .הנערות והנשי הצעירות שרואיינו ציינו כי ה הגיעו למרכז כדי
להמשי את לימודיה ולרכוש מקצוע במרכז ,א קיבלו הרבה יותר מכ .ה אמרו כי ה חשות
העצמה באישיות ושיפור בביטחו העצמי .ה קיבלו מידע נכו שהפרי מחשבות מוטעות שהיו
לה קוד לכ בתחומי שוני כמו מיניות; רכשו ידע בתחומי שוני כמו עבודה על מחשב,
שקוד להצטרפות למרכז א לא ידעו כיצד להפעילו .ה ציינו כי התכנית תרמה לה ,תמכה בה,
סייעה לה להגשי את שאיפותיה ואפשרה לה התפתחות לימודית והעשרה ,וכי המרכז שימש
עבור בית ח ומקו מפגש חברתי .הנשי הצעירות ציינו בריאיו כי בעזרת המרכז ה למדו
להתמודד ע הקשיי ועתה ה חשות כי יש לה עתיד .ע התקווה עלתה ג ההנעה שלה
להתקד למרות קיומ של קשיי.
רכזת התכנית אמרה בריאיו כי היא יכולה להגדיר כהצלחה את העובדה שהנשי הצעירות אינ
יושבות בית ,שה לומדות ומעסיקות את עצמ בחוגי שוני ו 21מה א יצאו להכשרה
מקצועית .היא ציינה הצלחות בשלושת הרבדי .ברובד השלישי – האישי" :היו אחרי שנתיי,
מבחינת מטרות ,יחסית מימשתי את כל המטרות של המרכז :א מדובר בתכנית היל"ה –
...עובדי כ שנה; לגבי הכשרה מקצועית – השגנו את הנושא; מבחינת איתור הנערות וגיוס –
]הצלחנו[ לגייס מספר גדול של נערות – ש]מנהל מחלקת הרווחה[ לא ציפה לזה – ג מבחינת גיוס
נערות ,ש]מספר[ עומד היו על  ;70תכנית בקהילה :טיולי ,סדנאות ,ימי עיו – כמעט כל חודש
יש טיול".
רכזת התכנית הוסיפה כי היו הצלחות ג בתחו הרגשי ,ולדעתה חלה עלייה בביטחו העצמי של
הנערות והנשי הצעירות ובאמונה בעצמ .אצל חלק מ הנערות והנשי הצעירות היה השינוי
ברור ובולט ,בעוד שאצל אחרות הוא הורגש פחות ,א לכול הייתה הנעה להגיע למרכז ולהשתת
בפעילויות .הרכזת סיפרה" :אני בקשר ע הבת שכבר התחילה ועושה סטאז' ...ארבעה ימי
עמוסי .יש לה עוד דברי לעשות ,א היא נהנית ושואלת את עצמה למה לא עשתה את זה מזמ,
ולמה ישבה בבית .היא כל כ מאושרת וכבר קנתה לעצמה אוטו" .על אישה צעירה אחרת היא
סיפרה בראיו שכאשר הופנתה למרכז היא נהגה להתבודד ולא יצרה קשרי ע הנשי הצעירות
האחרות ,בעוד שבהמש היא השתתפה בחוג עבודת יד ,בחוג היל"ה ,בחוג מחשבי ובטיולי.
"היא שיפרה את המראה החיצוני] ,א הבית[ דיברה ִאתה על זה ,והיא החלה לטפח את עצמה".
במרכז נערכו ג פעילויות ספציפיות שנועדו לשפר את הביטחו ביכולת ,כמו קבוצת אתגרי.
מורות היל"ה ציינו כי המרכז מטפח את הנערות ,מאפשר לה להשיג תעודה של  12שנות לימוד
ולרכוש הכשרה מקצועית ופותח בפניה אפשרויות תעסוקה .ההצלחות ,לדבריה ,מעוררות בה
את ההנעה להמשי .לכל אחת מ המורות היו סיפורי הצלחה .אחת מה סיפרה בריאיו כי
בקבוצתה משתתפת אישה צעירה שנכנסה לכיתת תג"ת )תעודת גמר תיכונית 12 ,שנות לימוד(,
וחשה שהשיגה הישג אדיר .מורה אחרת סיפרה על אישה צעירה המסוגלת ,לאחר למידה ,לנהל
שיחה פשוטה בעברית ,דבר שיסייע לה לנהל את ענייניה מול הרשויות.
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ברובד השני – הקהילתי והמשפחתי ,במסגרת הידוק הקשרי ע הקהילה ,נערכו כמה ימי עיו
לקהילה בנושאי הרלוונטיי )גיל ההתבגרות ,יחסי הורי וילדי וכדומה( ,ימי פתוחי
ופעילות של הנערות והנשי הצעירות למע הקהילה .מסיבה שנערכה בבית העירייה ,וכללה
תכנית וכיבוד שהכינו הנשי הצעירות ,תרמה ג היא לחשיפת המרכז לציבור והעלתה את
המודעות למרכז ולנושאי שהוא עוסק בה .הרכזת מנתה פעילויות שונות שנערכו למשפחות
ולקהילה במסגרת התכנית ,כמו סדנאות קשר בנותאימהות ,ימי עיו ,פעילויות לחגי השוני,
ליו הא וליו האישה ,ולדבריה מתוכננות סדנאות נוספות כדי לקרב את בני המשפחה.
ג העובדה שנשי צעירות מתדפקות על דלתות המרכז ללא פעילות שיווקית מעידה על מודעות
למרכז ועל הש הטוב שיצא למקו.
שילוב התכנית במער השירותי בקהילה ומחוצה לה )רובד ראשו(
קיי קשר הדוק בי התכנית לבי השירותי הניתני בקהילה )המחלקה לרווחה ,הוסטל "אל
סוסא" ,בית ספר מקצועי לנערות – נעמ"ת ,בית ספר עליסודי ,מתנ"ס ,היחידה לקידו נוער
ובתי ספר יסודיי( .הרכזת דיווחה בראיו עמה כי נעשה פרסו למרכז בכיתות שבה הישגי
הנערות נמוכי ועלולי להביא לנשירת .הקשר ע בתי הספר נוצר ג באמצעות הקב"ס )קצי
ביקור סדיר( ,המשתת באופ סדיר בישיבות ועדת ההיגוי ומסייע לרכזת לאתר נערות בסיכו
ונערות נושרות בנות  ,1714העונות על הקריטריוני שקבע המרכז .כמו כ התקיי קשר הדוק
ע מנהלי בתי הספר וע היועצות באשר לנערות הנמצאות בסכנת נשירה הזקוקות לסיוע של
המרכז.
הקשר ע בתי הספר היה דוכיווני ,והתקיי ג במסגרת הפעילות של הנשי הצעירות למע
הקהילה .הנשי הצעירות בחרו ללמד תלמידי כיתות ג'ו' בעלי הישגי נמוכי במטרה לשפר את
הישגיה .בשנה השלישית 7תונחה הפעילות על ידי המדריכה בקורס העצמה ותתקיי תו שיתו
פעולה ומעורבות מצד של מנהל בית הספר ,היועצת והורי .מקו הפעילות )בית הספר או
המרכז( טר נקבע ,והוא יהיה תלוי שעות הפעילות .לפעילות זו תהיה תועלת הדדית :מבחינת
בית הספר ,יינת פתרו לתלמידי המתקשי וה יקבלו סיוע .מבחינת הנשי הצעירות ,הדבר
יקרב אות לקהילה ,ישפר את הדימוי העצמי שלה ואת תחושת הער ויתרו לביטחונ העצמי.
אי זו יוזמה משותפת ראשונה ע בתי הספר ,ובעבר התקיי שיתו פעולה ע יועצות בתי הספר.
כשק המרכז היה הקשר עמ הדוק הרבה יותר ,וה א הפעילו חוגי במרכז .ע הזמ נסגרו
החוגי ,א הרכזת נשארה עמ בקשר טלפוני ,וה א מסייעות בשיווק המרכז.
קשר אחר נוצר ע מחלקת הרווחה ,ובא לידי ביטוי בהפניות דוכיווניות של הנשי הצעירות:
כאלה המופנות למרכז על ידי העובדות הסוציאליות וכאלה המופנות מהמרכז לטיפול פרטני.
אחת העובדות הסוציאליות חיזקה זאת באמרה" :אני רואה את המרכז כמקו שמשרת חלק
גדול ממה שהנערות צריכות ...זה זמי ,נגיש לנערות ויש כתובת ,זה לא רק לקורס ספציפי ...אני

 7מדובר בפעילות שתתקיי לאחר תו איסו הנתוני  ,והדברי המובאי כא ה בגדר תכנית עתידית.

98

נותנת טיפול פרטני לנערות ש]הרכזת[ מפנה ,וקורה שאני לוקחת בנות שלי לטיפול קבוצתי
במרכז ,ואז ה נשארות ג )לחוגי(".
נוס על הקשרי ע גופי בתו הקהילה נעשו ניסיונות במהל שתי שנות ההפעלה לקשור
קשרי ע גופי שוני מחו לקהילה לש תמיכה והפעלה .חלק שולבו בוועדת ההיגוי,
וביניה נית למנות את המפקח על הכשרה מקצועית למבוגרי ממשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )התמ"ת( ,המפקחת על הנערות ומפקחת פרט ומשפחה ממשרד הרווחה ,מנהל המרכז
לקידו נוער ונציגה מעמותת נשי נגד אלימות ,שהדריכה קורס העצמה .מנהל המרכז לקידו
נוער בשפרע הוא גור פעיל מאוד בוועדת ההיגוי ,ומסייע למרכז בנושאי שוני .הוא סיפק את
לימודי היל"ה ,וא קיבל עליו את האחריות לאיתור עובד השמה ותקצובו.
כמו כ נרקמו קשרי ע "אשלי – שירותי לילדי בסיכו ולמשפחותיה" ,ויצ"ו ישראל,
משרד הרווחה והמרכז לקידו נוער ,שתרמו למרכז קורס חונכות ) (mentoringשל "נערה למע
נערה" ,המתקיי באוניברסיטת תל אביב .שלוש נערות מ המרכז השתלמו בתכנית זו ,שנמשכה
שנתיי ,ובשנה השלישית ביצעו שתיי מה את הסטאז' במרכז.
תוצרי לוואי
נוס על קידו מטרות התכנית היו ג תוצרי לוואי .לוח  25מציג את תוצרי הלוואי של התכנית.
לוח  :25פירוט תוצרי הלוואי
פירוט
הצלחת המרכז הביאה גורמי נוספי להביע את רצונ
לתרו מיכולת ,מכישוריה ומקשריה למרכז.
במהל "יו כי" לאימהות הביעו האימהות רצו
להשתת בקבוצת תמיכה טיפולית משלה.
הקייטנה הביאה עמה  5נערות חדשות ,שהצטרפו תחילה
לפעילות הקייטנה ולאחר מכ נשארו במרכז .קיימת רשימה
ארוכה של נשי צעירות המעוניינות להצטר למרכז.
הרכזת התנסתה בניהול.
תמיכת של מנהל מחלקת הרווחה וצוות הרווחה ברכזת
סייעה להצלחת התכנית ולקידומה.
קבוצת הרכזות שימשה ג קבוצת תמיכה לרכזות
שהתמודדו ע קשיי דומי.
הוקמה קבוצה לומדת של רכזות ממרכזי לנערות .דג זה
יכול להוות דג עתידי להכשרה.

תוצרי לוואי
עניי של גורמי שוני ביישוב
לקחת חלק בסיוע למרכז
התעוררות עניי בקרב
האימהות להשתת בקבוצה
טיפולית במרכז
הפיכת המרכז למוקד משיכה
לנערות
העצמת הרכזת
תמיכה ) (mentoringברכזת
יצירת קבוצת תמיכה של
רכזות "בתי חמי"
התמקצעות הרכזת באמצעות
הכשרה להפעלת המרכז

מ הלוח עולה כי התכנית הניבה ג תוצרי נוספי על אלה המצופי .התוצר הראשו הוא
בתחו הרובד הראשו ועוסק בגיוס הקהילה לשיתו פעולה לקידו מטרות התכנית .התוצר
השני הוא בתחו הרובד השני ועוסק בשיפור התשתית המשפחתית .התוצר השלישי הוא בתחו
הרובד השלישי – האישי .התוצרי האחרי קשורי לרובד ,שלא הופיע במטרות המקוריות
ועוסק בפיתוח סגלי ובתמיכה בה.
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לסיכו ,מנקודת הראות של הנשי הצעירות וברובד האישי )הרובד השלישי( ה קיבלו מ
המרכז הרבה מעבר לציפיותיה ,שהתמקדו בעיקר בשאיפה לרכישת השכלה ומקצוע .ה חשו
שה התפתחו במרכז ,ושהוא שימש לה "בית ח" ונטע בה תקווה .לדעת רכזת התכנית ,כל
מטרותיה קודמו במידה זו או אחרת ,וההצלחה העיקרית היא בעובדה שלנשי אלה יש
תעסוקה וה אינ יושבות בית.
באשר לרובד הראשו ,נוצרו קשרי בי השירותי השוני ביישוב ומחוצה לו לבי המרכז ,ה
בחיפוש אחר תמיכה וה לצור מיפוי ואיתור צרכניות פוטנציאליות של המרכז .נוצרו קשרי
ע מחלקת הרווחה ,ע קצי ביקור סדיר ,ע מנהלי בתי הספר ביישוב ,ע מנהל המרכז
לקידו נוער וע גופי חיצוניי ליישוב .הקשר של יצירת שיתופי הפעולה הללו למטרות
התכנית לא הובהר לנשי הצעירות ,ועל כ כמעט שלא הזכירו אותו בתשובותיה לשאלוני.
באשר לרובד השני ,נערכו פעילויות שונות למשפחות ולקהילה ,א פעילויות אלה היו נפרדות
ולא היוו חלק מתכנית כוללת וארוכת טווח לקידו המטרות הכלולות ברובד זה .ברובד השלישי
קודמו רוב המטרות במידה זו או אחרת של הצלחה ,והתוצרי נראו בפועל ולא רק נדונו.
לתכנית היו כמה תוצרי לוואי .התוצר הראשו היה העניי שגילו גופי שוני ביישוב לסייע
למרכז ,התעוררות העניי בתכנית בקרב האימהות ,הפיכת המרכז למוקד משיכה לנשי צעירות
והעצמת הרכזת ,הכשרתה ותמיכה בה.
שביעות הרצו מ התכנית
למרות הקשיי שהועלו )ראו סעי  ,(3.3ניכרה שביעות רצו גבוהה מצד כל המשתתפי בתכנית:
הנערות והנשי הצעירות ,רכזת התכנית ,חברי ועדת ההיגוי ,א הבית והמדריכות ,וא מצד
גורמי נוספי כמו מנהל מרכז התרבות הדרוזי בשפרע ,שאמר" :המקו שלכ הוא מקודש.
את עושי משהו שאנחנו ]ביישוב[ חייבי .הבחורה בשפרע חייבת לקבל את הטיפול הנכו,
זכותה ]של כל נערה[ לחיות בכבוד ,ואנחנו כמרכז תרבות בשפרע ...תומכי במרכז הזה".
וסמנכ"ל העירייה אמר" :מאוד מעריכי את המרכז לנערה בעירייה ,כנראה בגלל שאפשר לחוש
ולא רק מדברי ...זה המודל שאנו רוצי בשפרע ...מפעל כזה כ יעודד אותנו לממ".
הנערות והנשי הצעירות והתאמת התכנית לצורכיה
הנשי הצעירות נתבקשו לדרג את עמדותיה כלפי היגדי שעסקו בעמדותיה כלפי המרכז .היגדי
אלה קובצו למדד "יחס הנשי הצעירות למרכז" .מהימנות המדד הייתה  ,α =0.78ממוצע 4.08
בסול ב  5דרגות )סטיית תק  .(0.46מכא עולה כי הנשי היו מרוצות במידה רבה מ המרכז.
העמדות החיוביות נגעו ליחס שקיבלו במרכז ,לרכזת ,לא הבית ולפעילויות.
הנערות והנשי הצעירות נתבקשו לדרג את מידת שביעות הרצו שלה מכל אחת מ הפעילויות
שנערכו במרכז .ממוצע שביעות הרצו שלה מ הפעילויות במרכז היה  4.15בסול ב  5דרגות )סטיית
תק  .(1.16ממוצע זה היה גבוה מעט מחישוב ממוצע הממוצעי של עמדותיה כלפי כל אחת מ
הפעילויות בנפרד )מדד העמדות כלפי החוגי( )ממוצע  3.88בסול ב  5דרגות ,סטיית תק .(1.01
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הבדל זה נובע כנראה מ העובדה שבאופ כללי קיימת שביעות רצו רבה מ הפעילויות במרכז ,א
כשפורטי אות לפרטי ,היו פעילויות שהנשי היו מרוצות מה פחות לעומת פעילויות אחרות.
הנערות והנשי הצעירות ציינו כי חלק מה חשו מיואשות כאשר שהו בבית ,א המרכז נטע בה
תקווה מעל ומעבר למצופה ,וחלק מקוות לצאת מ המרכז כשביד תעודה .ה ציינו לטובה את
האווירה השורה במרכז ואת האוז הקשבת של הצוות .הנשי נשאלו מה הדבר הטוב ביותר שקרה
לה במרכז .מתשובותיה עולי שבעה תחומי .לוח  26מציג את התחומי וציטטות מדברי הנשי
הצעירות.
לוח  :26שכיחות תגובות לפריט "הדבר הטוב ביותר שקרה במרכז"
)) (N=24נית היה לציי יותר מתשובה אחת(
רובד
3
3
3
3
3
3
1
3

מספר
תגובות
18
10
6
3
3
2
1
1
44

תחו

ציטטות

שיפור בלימודי
"התקדמתי בתחו הלימודי וההשכלה".
קשרי חברתיי
"הכרתי חברות חדשות".
ביטחו עצמי
"התחזקה האישיות שלי".
יחסי ע הצוות
"למדתי אצל מורה טוב שהבינה אותי".
פנאי והנאה
"טיולי".
שיפור ההתנהגות
"רכשתי מיומנויות תרבותיות".
אחר
" פע ראשונה בכפר ,וזה מעודד אותנו".
"לא היה שינוי משמעותי ,כי לא הפקתי הרבה תועלת תגובה שלילית
בלימודיי".
ס כל התגובות

מ הלוח עולה שרוב הנשי התייחסו בתגובותיה לרובד השלישי 41% .מתגובותיה של הנשי
הצעירות התייחסו ללימודי כאל הדבר הטוב ביותר שקרה לה במרכז .במקו השני ) 23%מ
התגובות( צוינו הקשרי החברתיי ,א על פי שהנשי הצעירות לא תפסו את הקשרי
החברתיי כמניע להצטרפות למרכז או כציפייה מ המרכז .כשנשאלו מה חסר לה במרכז,
השיבו שש מה כי לא חסר לה דבר 12 .מתו  20המשיבות על שאלה זו הביעו רצו להצטר
לקורסי מקצועיי רבי יותר ולהשלי בגרויות.
ארבע מ הנשי הצעירות הביעו אי שביעות רצו מ התכנית וטענו שנית לשפר אותה .לדבריה,
חלק מ הנשי הצעירות לא הפיקו תועלת מ התכנית ,וה ציינו ג את הלח החיצוני )החברתי
והמשפחתי( המופעל עליה שלא לבוא למרכז.

רכזת התכנית
רכזת התכנית סיכמה את פעילות התכנית בשנתיי האחרונות והביעה שביעות רצו שנגעה בעיקר
למידת השגת המטרות ולעובדה שהמרכז פעיל במש כל השבוע .יחד ע זאת היא ביטאה תחושה
חזקה של שחיקה ולבטי לגבי המש תפקידה כמנהלת המרכז .למרות תחושות אלה היא
המשיכה בתפקידה ג בשנה השלישית )לאחר תו איסו הנתוני(.
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חברי ועדת ההיגוי
חברי ועדת ההיגוי הביעו שביעות רצו מתפוקות התכנית .מנהל מחלקת הרווחה אמר שלדעתו
רוב המטרות הושגו .המפקחת על הנערה ציינה כי עצ הדר שבה נהגו בנשי הצעירות א היא
מטרה שהושגה .נציגת המוסד לביטוח לאומי שיבחה בישיבות ועדת ההיגוי שהתקיימו ביולי
ובספטמבר  2005ה את התכנית וה את שותפות של הגורמי השוני שהתאגדו יחד כדי לסייע
לתכנית ,והצהירה שההתאחדות למע השגת מטרה משותפת אינה מובנת מאליה ,וראויה על כ
לציו.

המדריכות
כל המדריכות הביעו שביעות רצו ה מ המרכז כמקו עבודה שנעי לעבוד בו וה מתוצרי
עבודת .אחת המדריכות ציינה בריאיו את חשיבות היותו של המרכז מקו שהנשי הצעירות
רוצות לבוא אליו.
חלק מ המדריכות חשבו שהעבודה ע הנערות והנשי הצעירות פיתחה אות מקצועית ואישית:
"החוויה של הקבוצות זו חוויה אחרת ,אני לומדת מ הקבוצות ,אני מתפתחת ,זו דינמיקה מאוד
מיוחדת" .נוס על כ היו למדריכות ג חוויות הצלחה וה היו מרוצות מתוצאות עבודת" :וא
אחרי כ )אחרי סיו קבוצת הטיפול( הבנות פונות אליי ...לפרטני ,כי קרה בקבוצה משהו טוב –
זו הצלחה".

עמדות ההורי לפי דיווח עקי
עמדות ההורי הופקו מדברי הנערות והנשי הצעירות ומדברי צוות המרכז .מדבריה עולה כי
ההורי מרוצי מ התכנית ,בעיקר מפני שיצא למרכז ש של מקו יוקרתי .התדמית החיובית
הביאה לשינוי עמדותיה כלפי המרכז :אחת העובדות הסוציאליות במחלקת הרווחה ,שהיא ג
מדריכה בתכנית ,אמרה" :כיוו שנוספו ג לימודי והכשרה מקצועית ,זה מקד ,מקבל ש של
מקו לימודי ובית ספר ...הנערות ...הולכות למקו ש]בו[ 'ישיגו משהו' וג מקו שיש לו תדמית
גבוהה .כי במגזר למקו שנות שירותי של לימודי ועבודה יש תדמית גבוהה יותר .וזה 'עובד'
על המגזר .ואז הגישה של ההורי משתנה".
הנערות שרואיינו חיזקו דברי אלה .מדבריה עלה כי הלימודי מעלי את מעמדו של המרכז
בעיני ההורי ,והדבר הקל על הסכמת לשלוח את הנשי הצעירות למרכז.
לסיכו ,הנשי הצעירות היו מרוצות מ המרכז ,כיוו שהוא מילא את זמנ החופשי ואפשר לה
לצאת מ הבית ולהשיג מטרות רגשיות ,אישיות )השכלה ותעסוקה( ,חברתיות ומטרות פנאי
והנאה .שיעור ניכר מה ציי שרכישת ההשכלה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לה ,א באופ
כללי ה היו מרוצות למדי מכל הפעילויות במרכז.
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על א תחושת השחיקה ,ג מנהלת המרכז הייתה מרוצה מהישגי המרכז ,וכ שאר הגורמי
המפעילי והמעורבי )מנהל מחלקת הרווחה ,המדריכות ,חברי ועדת ההיגוי וגורמי רשות
אחרי( .המידע על שביעות הרצו של ההורי הופק מדברי הרכזת והנשי הצעירות ,והעיד על
שביעות רצו בקרב רוב ההורי מהישגי המרכז בהתייחס לבנותיה ומ המעמד הגבוה שרכש
המרכז בקהילה .לא נתקבל מידע ישיר מ ההורי על עמדת.
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המלצות
ההמלצות המצורפות מחולקות לשישה תחומי :רמה ארגונית ,תיעוד ,הפעלה ,קשר ע ההורי
והקהילה ,התמקצעות והדרכה ושיתופי פעולה.
רמה ארגונית
 .15כדאי לשקול את שעות פתיחת המרכז וסגירתו ,להביא בחשבו משתני כגו מערכת
השעות בבית הספר ,שעות העבודה ומחויבות לסיי את עבודות הבית ולבנות תכנית
מתאימה לאפשרויות ולצרכי של הנשי הצעירות.
 .16כדאי לבחו את מערכת שעות הפעילות של המרכז ולהפעילו באופ יעיל יותר .יחד ע
זאת ,א יוחלט כי יו שבת הוא יו קבלת קהל ופעילות פתוחה יותר ,יהיה צור להבנות
את הפעילויות ולהיער כ שניצול היו הזה יהיה יעיל ומשמעותי.
 .17קיימת חשיבות לקבל החלטות בנוגע לזמ השהייה של נערות ונשי צעירות במרכז ,כדי
לאפשר לאוכלוסייה חדשה לקבל שירותי דומי.
תיעוד
 .18קיימת חשיבות רבה בתיעוד ההתקדמות של הנשי הצעירות .כלי זה הוא הכלי היחיד
שיוכל להצביע על התקדמות או על אי התקדמות לאחר איסו נתוני שיטתי ,ויאפשר
חשיבה על קביעת תכנית מתאימה לכל נערה ואישה צעירה והשגת יעדי.
 .19קיי צור במעקב מסודר אחר התקדמות הנשי הצעירות במרכז כדי לקבל מידע אמי
בנושא .כדאי לתכנ כלי שיאפשר מעקב שיטתי אחר ההתקדמות ,א לא יהיה מסורבל .ייתכ
כי הכלי יופעל בידי כל אחד מהגורמי המטפלי בכל אישה צעירה בהתא למידע הדרוש
בו ,דבר שיחסו מ הרכזת שעות עבודה רבות המבוזבזות על מילוי טפסי.
הפעלה
 .20כדאי לחשוב על דרכי למניעת נשירה מ המרכז ובעיקר מ ההכשרה.
ד.

מניעת נשירה מ המרכז יכולה להתבצע באמצעות חשיפה לקהילה והגברת

המודעות ליתרונות הקיימי במרכז.
ה.

התאמת פעילויות לכל קבוצות הגיל ,ובעיקר לקבוצה הבוגרת ביותר של הנשי

הצעירות.
ו.

תכנית מניעת נשירה מ ההכשרה יש לתכנ בשיתו ע עובד ההשמה כדי למנוע

נשירה של הנשי הצעירות מ ההכשרה .התכנית תכלול דרכי ליווי ,מציאת מקומות
עבודה טובי ,תמיכה ועידוד מצד המרכז.
 .21קיי צור במיפוי צורכי היישוב ומקומות העבודה כדי לסייע לנשי הצעירות ללמוד
קורסי מתאימי ולהיקלט בעבודה מתאימה.
 .22כדאי לחשוב על פעילויות נוספות שמצד אחד תתאמנה למסורת ולתרבות היישובית ומצד
שני תשפרנה את הדימוי העצמי של הנשי הצעירות ,כגו חדר כושר ,לימודי תיאוריה
לקראת קבלת רישיו נהיגה וכדומה.
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קשר ע ההורי וע הקהילה
 .23חשיפת המרכז לקהילה צריכה להיעשות באופ מתוכנ ועקבי; ה לצור הבאת המרכז
למודעות האוכלוסייה ,ה לצור שיפור העמדות של האוכלוסייה כלפי המרכז וה לצור
יצירת מודעות לבעיות של הנשי הצעירות ולעובדה שקיימות דרכי לפתרו.
 .24כדאי לתכנ קשר הדוק יותר ע ההורי באמצעות מפגשי נושא קבועי כמה פעמי
בשנה ,ולקיי את סדנת האימהותבנות שתוכננה.
התמקצעות והדרכה
 .25במש שתי שנות התכנית חשה הרכזת בחסכי הדרכה והנחיה ,וזאת למרות התמיכה
הרבה שקיבלה מגורמי שוני והשתלמות בת עשרה מפגשי .יש צור לתכנ הדרכה
פרטנית קבועה שתאפשר לרכזת תמיכה והתמקצעות ,בעיקר בתחו הניהולי.
 .26מומל לקיי הדרכה חדפעמית של הצוות כולו לצור הסברה נאותה והצגת תמונה
רחבה של המרכז .הסברה מסוג זה יכולה לסייע לרכזת לשפר את איכות תכנו הפעילויות
ואת התאמת.
שיתופי פעולה
 .27רצוי לחזק את שיתו הפעולה בי כל הגורמי המטפלי ביישוב לטובת הנשי הצעירות
ולבנות מער טיפול מקי לכל נערה ואישה צעירה ,שיכלול מידע עליה מהיבטי שוני.
 .28שפרע ממוקמת בסביבה רבת יישובי ערביי ,המאפשרי לה שימוש באנשי מקצוע
זמיני וניצול של מרכזי שוני ,ארגוני חברתיי ופוליטיי .מומל לנצל יתרונות אלה
כדי לשפר את ההיצע במרכז ואת אופ הפעלתו.
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שער שלישי:

סיכו
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סיכו התכניות בפרדיס ובשפרע
שני המרכזי "בית פתוח לנערות רווקות" בפרדיס ,ו"הייא ,מרכז רבשירותי לנערה" בשפרע
הוקמו לאור צרכי עולי בשני היישובי בנוגע לטיפוח נערות ונשי במצוקה .מיקו המרכזי
בשני היישובי היה שונה .המרכז בפרדיס מוק בקומה אחת בבית ספר הנמצא בפאתי היישוב,
בעוד שבשפרע המרכז הוק בבית פרטי בלב שכונת מגורי ,ולא נראה כי הדבר הפריע לשכני,
ומנגד נת לנשי הצעירות המשתתפות בפעילויות המתקיימות בו תחושה טובה של קבלה
בקהילה .סיוע בשיפור פני המקו בפרדיס והשקעה רבה יותר היו מעניקי לרכזת ולנשי
הצעירות תחושה שמכבדי אות ואת המקו ומובילי להצלחה רבה יותר .כל פרויקט מתחיל
בקביעת מטרותיו ורק לאחר מכ מתוכננות האסטרטגיות להפעלה והפעילויות ).(Thayer, 2002
באתר  (VTAIDE, 2005) VTAIDEמתואר מסלול תכנו עתידי העובר בשלוש נקודות זמ,
שאות על המתכנני לנתח :מה המצב העכשווי של התכנית ,כיצד נית להגיע מהמצב העכשווי
למצב העתידי )אילו פעילויות/תכניות יסייעו בהשגת המטרות( ומה מבקשי לראות בעתיד )מה
ה המטרות ,היעדי( .העובדה שראשי התכנית בשפרע ראו חשיבות במיקו המרכז ופעלו
למצוא לו מקו בקהילה מעידה על הבנת חשיבותה של הסביבה להשגת מטרות הפרויקט בהיבט
הקהילתי ,ג א לא תוכננו פעילויות רבות למע הקהילה או לא נעשו פעולות פרסו רחבות
לתכנית.
התכניות הביאו לשינויי בשני היישובי ,ובעיקר בפרדיס ש נקודת הפתיחה של התכנית הייתה
נמוכה :בית לנערות במצוקה בכפר ערבי מסורתי .המרכזי הצליחו לספק תוכ לחייה של הנשי
הצעירות ,לשפר את השכלת ואת ביטחונ העצמי ולספק לחלק הכשרה מקצועית ,הג שאיננה
פורמלית.
בריגס ) (Briggs, 1921כתב בראשית המאה הקודמת כי "הפעילויות של בית ספר נקבעות על פי
מטרותיו" )עמ'  .(415בפועל ,נעשו מאמצי להוביל את הפרויקט להשגת מטרותיו באמצעות
תכנו פעילויות שונות .נראה כי הרכזות הצליחו להשיג את מטרות המרכזי ה בהובלת
התהליכי וה ביצירת אווירה חמה ומקבלת ,שגרמה למדריכי להגיע למקו ולבצע את
עבודת ברצו רב .יחד ע זאת ,מטרות כמו מעורבות ההורי ומעורבות הקהילה לא קודמו
באותה מידה כפי שקודמו מטרות שנגעו לנשי הצעירות עצמ .חוסר האיזו בקידו המטרות
נבע מהשקעה רבה יותר בשני היבטי עיקריי :ההיבט הלימודי וההיבט הרגשי ,לעומת השקעה
מועטה בתחו התעסוקה ובתחו הקשרי ע הקהילה .כדי שהנשי הצעירות תמצינה את
עצמ ותשפרנה את סיכויי הניעות שלה בתחו התעסוקה ,חייב להיות דגש רב יותר על ההיבט
התעסוקתי .האפשרויות המצויות כיו בידי הנשי הצעירות ה עבודות מזדמנות או עונתיות.
הכשרה המקנה בסופה תעודה ,או הכשרה המאפשרת יזמות עסקית ,תפתח בפני נשי צעירות
אלה אפשרות לחיי עצמאיי .יוגב ואס ) (2002מצייני )בהקשר לנוער חרדי מנותק( כי חייב
להתקיי קשר בי שלושה מעגלי :מעגל מחויבות הקהילה בהיבט הסוציולוגי; מעגל המחויבות
הדתיתערכית; ומעגל המחויבות המקצועית .נראה כי ג הנשי הצעירות הערביות בפרדיס
תצטרכנה לצעוד בנתיב שלושת המעגלי הללו ולהגיע לתעסוקה עצמאית באופ שלא יפגע
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בקהילה ובמסורת .לפיכ ,כדי שתינת לנשי הצעירות אפשרות לפרו לה דר עצמאית ,יש
לפעול ג בתו הקהילה .תחילה יש לחזק את הקשרי ע ההורי ,לאחר מכ ,לפעול להיכרות
פורמלית ע המרכז ,ובהמש ליזו ימי עיו בנושאי חינוכיי ומשפחתיי שיסייעו לקהילה
בכלל ולנשי הצעירות בפרט ,במטרה שכל אלה יסייעו לשינוי בעמדות הקהילה כלפי הנשי
הצעירות הללו בפרט וכלפי נשי צעירות בכלל .הוברדמפצי וסנדר ) & Hoover-Dempsey
 (Sander, 1995מצייני כי הספרות הוכיחה שמעורבות ההורי משפרת את למידת הילדי.
מלבד חשיבותה של מעורבות ההורי להצלחת הנשי הצעירות ולשיפור יחס הקהילה כלפי
הנשי הצעירות ,קיימת חשיבות במעורבות הקהילה במת לגיטימציה למרכז עצמו .פיי ) Fine,
 (1993מצא כי נוס על מעורבות ההורי ,שהנה בעלת חשיבות כשלעצמה ,נדרשת מחויבות תלת
כיוונית :התארגנות ההורי להבניית בית הספר )במקרה זה המרכז( והקהילה לצור העשרת
התפוקות החינוכיות ולהמצאת חזו .לטענתו ,יש לשאו לשיתו פעולה בי ההורי לבי המוסד,
שא לא כ תפעל כל קבוצה באופ עצמאי ותהיה חסרת כוח לחולל שינוי .מעורבות ההורי
ושיתופ במטרות יסייעו למוסד להשיג את מטרותיו ביתר יעילות .נית להסיק מדברי אלה כי
הקשרי ע ההורי בפרט וע הקהילה בכלל יסייעו למרכזי באיתור מקורות תמיכה כמו
מקומות עבודה ,סיוע כספי וכדומה .סנדרס והרווי ) (Sanders & Harvey, 2002חקרו בית ספר
שיצר קשרי ע עסקי בקהילה והציגו ארבעה גורמי שבנו גשרי מוצלחי לקהילה(1) :
מחויבות בית הספר ללמידה; ) (2תמיכת המנהל וחזו של מעורבות הקהילה; ) (3קבלה ופתיחות
מצד בית הספר למעורבות הקהילה; ) (4שאיפה מצד בית הספר לקיי תקשורת דוכיוונית ע
שותפי קהילתיי פוטנציאליי בנוגע לרמת המעורבות ולסוגה .נראה כי המרכזי מגשימי
חלק מ הגורמי :יש לה מחויבות ללמידה ,וקיימת שאיפה מצד להפעיל תקשורת דוכיוונית
ע שותפי קהילתיי פוטנציאליי .יחד ע זאת ,אי חזו של מעורבות הקהילה וטר נדונה
הפתיחות למעורבות מסוג זה .קיי צור לחזק את החזו של הרכזות בנוגע לקהילה ולשותפי
פוטנציאליי ,ולהפו קשרי אלה לחלק מסדר היו של המרכזי .א על פי כ ,המקו הח,
החינו ,הטיפול והפעילויות השונות שנועדו להעצמת המשתתפות ולבילוי זמנ אפשרו השגת
מטרות אחרות של שתי התכניות ויצרו איזו בי המסורת לבי הצרכי של הנערות והנשי
הצעירות ,ולמעשה שיפרו את עתיד.
אוקס וחובריה ) (Oaks et al, 2000וסרסו ) (Sarason, 1995מצייני כי שניי מ הגורמי
המקשי על תהליכי שינוי ה מסורות ותרבויות המתקיימות במקביל לשינוי ,ועל כ הצלחת
המקו וההצלחה בקידו מטרותיו הדגישה ביתר שאת את ההישג .אוונס )Evans, 1993
אצל (Wolf et al., 2000 :ציי כי הצלחתו של תהלי שינוי תלויה בחמישה גורמי עיקריי:
תוכ השינוי; נכונות ויכולת הצוות לשינוי; עוצמת המוסד כארגו; מנהיגות; תמיכה והכשרה.
חולשה באחד או יותר מ הגורמי הללו מאיימת על ההצלחה בהטמעת השינוי .נראה היה כי
כמה מ הגורמי שהוזכרו מהווי איו על הצלחת התכנית .א על פי שלצוותי נכונות ויכולת
לבצע את השינוי ולרכזות כושר מנהיגות להוביל אותו ,תוכ השינוי עלול היה לעורר התנגדויות
שמקור במסורת.
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רכזות התכניות נכנסו לתפקיד ללא הכנה מוקדמת מקצועית או ניהולית ונזקקו לתמיכה רבה.
בפרדיס הרכזת כמעט לא זכתה לתמיכה באמצעות הכשרה ,הנחיה או גורמי מייעצי .נית היה
להתגבר על קשיי אלה לו היה המרכז בעל עוצמה או נתמ כראוי על ידי הרשות או גורמי
חיצוניי רבי עוצמה .לעומת זאת בשפרע ,מנהל מחלקת הרווחה לקח על עצמו את התמיכה
ברכזת ,ושימש בבחינת חונ ) (mentorלאור כל התכנית .תמיכתו אפשרה לרכזת להוביל את
הפרויקט באופ מקצועי יותר .הצוותי בשני היישובי לא קיבלו הכשרה ספציפית לתכנית,
עובדה שחיבלה באיכות הביצוע .שנקר ) (Shanker, 1994, in: Evans, 2000כתב כי "חניכה היא
בבחינת מזל כמו פגישה עיוורת – וכמוה אי ביטחו שהיא תוביל לאות יחסי מתמשכי או
איתני שלה נזקק הנתמ".
גרדינר ואחרות ) (Gardiner, Enomoto, and Grogan, 2000מציינות כמה סוגי חניכה :חונ
שהוא ממונה או גבוה בדרגה ,חונ שהוא יוע ,חונ שהוא מורה ,חונ שהוא מדרי ,חונ שהוא
הורה ,חונ שהוא מדרי רוחני )גורו( ,חונ המשמש מודל בתפקיד ציבורי וחונ שהוא חבר או
עמית .מנהל מחלקת הרווחה בשפרע שימש בשני סוגי חניכה ,ה כחונ שהוא ממונה וה כחונ
שהוא יוע .חונ שהוא יוע מוגדר ג כגור מאפשר .בקל ) (Bacal, 2003מגדיר את הגור
המאפשר כאד שתפקידו לסייע בניהול תהלי של חילופי מידע .בעוד שתפקיד המומחה מציע
ייעו הנוגע בעיקר לתכני ,תפקיד המאפשר הוא לסייע באופ הביצוע )ב"אי"( ולהסיר
מחסומי .את תפקיד המדרי מילא מנהל מחלקת הרווחה ,ה כדי לתמו ברכזת בתפקידה
החדש וה כדי למלא את הצור שלה בהדרכה ,צור שקיבל מענה חלקי מצד המפקחת על הנערה.
המקו שמילא בתכנית תר להצלחת הפרויקט ואפשר לרכזת להביא את כישוריה לידי ביטוי.
תהלי הבקרה הפנימי על התכניות היה באחריות של הרכזות ) .(UNEP, 2000נית היה לבצעו
ג באופ בלתי פורמלי באמצעות פגישות שבועיות או באופ פורמלי באמצעות דוחות שבועיי
כתובי .הדבר היה מאפשר לרכזות לזהות בעיות ולבצע תיקוני ביישו .תהלי זה לא התקיי
כמעט בכלל ,שכ מגוו הבעיות והקשיי הגלויי שעמדו בפני הרכזות בהפעלת התכנית היה כה
רב ,עד כי ספק א היו זקוקות לבקרה כדי לאתר אות ,והיה עליה לטפל בה לפני שהיה ביד
להתפנות לבעיות אחרות ,גלויות פחות .יישו המלצות דוח הביניי ,שניסח צוות ההערכה
החיצונית ,היה מפחית את מספר התיקוני שמומל עתה לערו בתכניות.
תמיכה בלתי מספקת הופכת למכשול בפני תהליכי השינוי )ענבר ,(2000 ,על כ תמיכה בפתרו
בעיות וקשיי ואפשור מצד הרשות כפי שנעשה בשפרע היו עשויי להקל על הרכזות ולאפשר
לה לנהל את הבקרה באופ מסודר ,למרות זאת ,ג בשפרע ש הרשות תמכה בה לא התקיימה
בקרה מסודרת .העובדה שלמרות ריבוי הקשיי שעלו הצליחו הרכזות להביא את התכנית
להישגי שהגיעו אליה מעידה כי הפגינו מנהיגות למרות הקשיי בה ה נתקלו בשני היישובי.
לדברי ווריס ) ,(Voris, 2001מנהיגות פירושה "תהלי שבו אד מתאמ להשפיע על אחרי,
מעודד אות ומכוו את פעולותיה כדי להשיג מטרות .מנהיגות אפקטיבית מגדילה את יכולתה
של חברה לעמוד באתגריה" .האוס ) (House, 1996מציי כי כאשר מנהיג לוקח אחריות להובלת
השינוי ,סיכויי יישו השינוי עולי.

111

השגת תמיכה בתהלי השינוי כרוכה ג בביסוס מערכות קשרי ע סוכני חיצוניי או גופי
שביד לתמו כספית או מקצועית ).(McLaughlin, 1997; Dathnew & Castellano, 2000
הרכזות יצרה קשרי ע גורמי שוני ,ה במטרה לקבל סיוע במהל התכנית וה מתו מודעות
לצור ביצירת קשרי ע גופי תומכי לפני צאת הביטוח הלאומי מ התכנית ).(Phasing out
על פי המדרי לניסוח פרויקט ) ,(UNEP, 2000יש לצפות מהל זה של היציאה מ הפרויקט
מראש ולתכנ אותו כחלק מ התכנית .נית לומר כי א על פי שמהל זה לא היה חלק מ
התכנית ,ועדת ההיגוי דנה בו ברבות מישיבותיה וברור היה כי הוא עומד לנגד עיניה של הרכזות
בתכנוניה.
נית לסכ

ולומר כי התכניות מתאימות לביצוע במקומות שוני

שתנאיה

דומי

לאלה

הקיימי בשני היישובי )פרדיס ושפרע ( .מבנה התכניות והצוותי שהפעילו אות חיזקו את
הנשי הצעירות והקנו לה מיומנויות שתסייענה לה בחייה בעתיד .ג ברמת השגת מטרות
המדינה ,נראה כי המרכזי נתנו מענה למטרה שדובר עליה בוועדת הכנסת )מדינת ישראל,
 ,(2005בדבר פיתוח מסגרות לנערות במצוקה או נערות נושרות .המרכזי בפרדיס ובשפרע
מהווי דוגמה למסגרות איכותיות לנערות במצוקה במגזר הערבי .כדי לשפר עוד את היישו
מובאות להל המלצות לשיפור .יש לשער כי לאחר יישו
הפרויקט עוד יותר.
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נספח א' :שאלו דיווח על פעילות מיוחדת
מנחה יקרה,
מטרת השאלו לקבל דווח שוט על הפעילות ,שאותה את מקיימת .אנא ,התייחסו לשאלו
ברצינות ,השיבו בכנות ורשמו את תשובותיכ.
הטופס שלפניכ מיועד לקריאה אופטית .יש למלאו בעט כחול או שחור )לא בעיפרו(  .יש
לסמ רק  Xבמשבצת המתאימה .מספר הזהות נועד רק כדי שנית יהיה לזווג בי השאלוני
האנונימיות שלכ תישמר במהל כל הפרויקט.
 .1ש הפעילות ________________________
 .2תארי _____________________________
 .3נושא הפעילות
_______________________________________________________
 .4מש הפעילות :יו יומיי שלושה ימי ארבעה ימי יותר __
ימי
מספר משתתפות:
מספר

משתתפות
 .5ס הכול
 .6כמה משתתפות פעילות במיוחד?
 .7כמה משתתפות שקטות במיוחד?

 .8תכנית המפגש בקצרה:
מטרה/מטרות

תיאור קצר של תכנו המפגש

 .9הכלי/הכלי בה עשית שימוש
__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 .10לאיזו מטרה/מטרות הפרויקט הפעילות מתאימה?
_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .11אווירה במפגש )חרדה ,חוסר ביטחו ,תסכול ,התנגדות ,אדישות ,נכונות להשתת,
עניי ,סקרנות ,נינוחות ,שמחה וכד'( א חלו שינויי באווירה במהל המפגש – יש לציי
זאת.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הא הוקדש למפגש הזמ כמתוכנ?
כמתוכנ

זמ סיו
מאוחר
)כ 15דקות
ויותר(

מוקד
)כ 15דקות
ויותר(

בזמ
שנקבע

























זמ התחלה
אחור
קט
מחצי
שעה







איחור
גדול
מחצי
שעה







זמ

מפגש
 .12ראשו
 .13שני
 .14שלישי
 .15רביעי
) .16חמישי(

 .17תאר/תארי בקצרה את המפגש )מה קרה במהל הפעילות?(
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הא הצלחת להעביר את המסר שרצית להעביר במפגש?
במידה
רבה מאד






במידה
רבה






במידה
בינונית






במידה
מעטה
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בכלל לא






דירוג

מפגש
 .18ראשו
 .19שני
 .20שלישי
 .21רביעי

במידה
רבה מאד



במידה
רבה



במידה
מעטה

במידה
בינונית



בכלל לא





דירוג

מפגש
) .22חמישי(

הא הצלחת לפעול לפי התכנית )התייחס/י לתכנית שרשמת בפריטי ?(711
במידה רבה
מאד

במידה רבה













במידה
בינונית

במידה
מעטה







בכלל לא













דירוג

מפגש
 .23ראשו
 .24שני

 .25שלישי
 .26רביעי
) .27חמישי(

הסביר/י בקצרה את תשובת )מה פעל /לא פעל במפגש לפי התכנית ומדוע?(
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הא העברת פעילות שונה מ התכנית המקורית?

 לא

כ

א כ ,מה שינית? ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
תארי דברי משמעותיי שהתחוללו במפגש
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
לקחי מ המפגש
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .28תחושות ,הערות והארות נוספות על המפגש________________________________ :
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ימולא רק בתו כל מפגשי הפעילות:

סיכו הפעילות
 .29מידת השגת מטרות הפעילות
 במידה רבה מאד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה בכלל לא
 .30פרטי מה הושג _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .31א יש מטרות שלא הושגו ,או הושגו חלקית – פרטי וצייני מדוע ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .32אלו דברי פעלו היטב _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .33אלו דברי הייתי משנה ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .34אלו לקחי הפקתי מ הפעילות ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
תודה על שיתו הפעולה,
אירית מירו וד"ר ג'יהאד חאג' יחיא
צוות ההערכה
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נספח ב' :שאלו פרטי אישיי על הנערה בכניסה
 .1ש הנערה _________________________________________

 .2מספר זהות 
.3שנת לידה ) //גיל ___________________(

 .4כתובת :רח' ___________ מס' __ עיר _________ מיקוד _______ ת.ד.
_________

 .5תארי מילוי הטופס //

תארי כניסה למרכז //

.6
 .7סיבת ההפניה:
א.

מחסור במסגרת

ב.

העלאת מודעות לנושאי גיל ההתבגרות

ג.

השלמת השכלה שלב א' ) 812שנות לימוד(

ד.

השלמת השכלה שלב ב' )השלמת בגרות(

ה.

רכישת הכשרה מקצועית

ו.

ייעו והכוונה .פרטי

________________________________________________
ז.

אחר

___________________________________________________________
.8
.9

מספר שנות לימוד 
מספר בני משפחה 

 .10מספר אחי ואחיות נשואי 

 .11מספר אחי ואחיות הנמצאי עדיי בבית 
 .12הא הנערה לומדת? כ לא
 .13א כ ,צייני את המוסד בו היא לומדת:
 חטיבת ביניי תיכו קורס )פרטי( ________ אחר )פרטי( ___________
 .14מספר ימי הלימוד בשבוע :אחד שניי שלושה ארבעה חמישה
שישה
 .15הא הנערה עובדת? כ לא
 .16א כ ,צייני את סוג העבודה ________________
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 .17מספר ימי העבודה בשבוע 
 .18מספר שעות עבודה בשבוע 
 .19הא הנערה מקבלת או קיבלה טיפול פרטני במחלקה רווחה כ לא
 .20הא הנערה מקבלת או קיבלה טיפול פרטני במסגרת אחרת? כ לא
 .21עמדת ההורי ע כניסת הנערה למרכז:
א.

א :חיובית

מהססת

שלילית

ב.

אב :חיובית

מהססת

שלילית

 .22פרטי נוספי על הנערה בכניסה:
_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .23פרטי שעלו מתו הראיו:
_____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .24מסקנות:
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

תכנית מוצעת )פרוט הפעילויות(:
הכשרה מקצועית פעילות פנאי

פעילות רגשית

פעילות לימודית

מטרות

מה הציפיות מ התכנית בנוגע להתקדמות הנערה )פרטי מדדי הצלחה לפרק זמ עד לדיווח הבא(?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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נספח ג' :שאלו לנערות
פרטי אישיי
ש משפחה _______________ ש פרטי _________________
מספר
זהות
/

/

תארי לידה

שנות לימוד
מספר בני משפחה
מספר אחי ואחיות נשואי
מספר אחי ואחיות החיי עדיי בבית

מידע על תעסוקה
הא את עובדת מחו לבית? כ/לא )הקיפי במעגל את התשובה המתאימה(
סוג העבודה ________________
מספר ימי העבודה
מספר ימי עבודה בשבוע
מספר שעות עבודה בשבוע

התכנית
.1

אני רוצה להשתת ב"בית ח" כ/לא

.2

הסבירי את תשובת

)הקיפי במעגל את התשובה המתאימה(.

__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.3

הא את מוכנה להשתת בחוגי שיתקיימו "ב"בית ח"? כ/לא

.4

הסבירי את תשובת

__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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.5

א כ ,באלו חוגי היית מעוניינת להשתת?

סמני  א ברצונ
להשתת בחוג זה

.6

ש החוג ]כא צריכה לבוא רשימת חוגי[

במקרה שלא תתקבלי לחוגי בה את מעוניינת להשתת ,הא תהיי מוכנה להשתת

בחוג אחר? כ/לא.
.7

ב"בית ח" מתקיימות פעילויות נוספות כמו] :כא כדאי לפרט אלו פעילויות[ .הא תהיי

מוכנה להשתת בפעילויות אחרות ב"בית ח"? כ/לא
.8

הסבירי את תשובת

__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.9

הא תהיי מוכנה להשתת בפעילויות התנדבות למע הקהילה שייזו "בית ח"? כ/לא

 .10הסבירי את תשובת
__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .11הא תהיי מוכנה לעמוד בחוקי של "בית ח"? כ/לא
חתימה _____________________
]כדאי להחתי אות ,כיו שהשאלה האחרונה היא למעשה כעי "חוזה"[.
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נספח ד' :שאלו דווח דוחודשי על פעילות
מנחה יקרה,
מטרת השאלו לקבל דווח שוט על הפעילות ,שאותה את מקיימת .אנא ,התייחסו לשאלו
ברצינות ,השיבו בכנות ורשמו את תשובותיכ.
הטופס שלפניכ מיועד לקריאה אופטית .יש למלאו בעט כחול או שחור )לא בעיפרו(  .יש
לסמ רק  Xבמשבצת המתאימה .מספר הזהות נועד רק כדי שנית יהיה לזווג בי השאלוני
האנונימיות שלכ תישמר במהל כל הפרויקט.
 .35מספר זהות ______________________
 .36הפעילות ________________________
 .37נושאי הפעילויות:
מפגש ראשו____________________________________________________ :
מפגש שני_______________________________________________________ :
 .38חודש :ינואר  1ינואר 2
מר  2אפריל 1
יולי 1

פברואר 1

פברואר 2

אפריל  2מאי  1מאי  2יוני 1

יולי   2אוגוסט   1אוגוסט 2

מר 1



יוני 2

ספטמבר  1ספטמבר 2

מספר משתתפות בכל מפגש:
)שלישי(

שני

ראשו

מפגש
 .39מספר המשתתפות
 .40כמה משתתפות פעילות במיוחד?
 .41כמה משתתפות שקטות במיוחד?

תכנית המפגשי בקצרה:
מטרה/מטרות

תיאור קצר של תכנו המפגש

מפגש
 .42ראשו
 .43שני
) .44שלישי(

הכלי/כלי בו/בה השתמשת ______________________________________________
____________________________________________________________________
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אווירה במפגשי )חרדה ,חוסר ביטחו ,תסכול ,התנגדות ,אדישות ,נכונות להשתת ,עניי,
סקרנות ,נינוחות ,שמחה וכד'( א חלו שינויי באווירה במהל המפגש – יש לציי זאת.
מפגש
אווירה
 .45ראשו
 .46שני
) .47שלישי(
הא הוקדש למפגש הזמ כמתוכנ?
כמתוכנ





זמ סיו
מאוחר
)כ15
דקות
ויותר(





בזמ
שנקבע

מוקד
)כ15
דקות
ויותר(









זמ התחלה
אחור
קט
מחצי
שעה





איחור
גדול
מחצי
שעה





תאר/תארי כל מפגש בקצרה )מה קרה במהל הפעילות?(
תאור המפגש

זמ
מפגש
 .48ראשו
 .49שני
) .50שלישי(

מפגש
 .51ראשו

 .52שני

) .53שלישי(

הא הצלחת להעביר את המסר שרצית להעביר בכל מפגש?
במידה רבה
מאד





במידה רבה





במידה
מעטה

במידה
בינונית
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בכלל לא





מידה

מפגש
 .54ראשו
 .55שני
) .56שלישי(

הא הצלחת לפעול לפי התכנית )התייחסי לתכנית שרשמת בפריטי ?(79
במידה
רבה מאד





במידה
רבה





במידה
בינונית





בכלל לא

במידה
מעטה









מידה

מפגש
 .57ראשו
 .58שני
) .59שלישי(

הסבירי בקצרה את תשובת )מה פעל במפגש לפי התכנית ,מה לא פעל לפי התכנית ומדוע(
מפגש

הפעולה

 .60ראשו

 .61שני

) .62שלישי(

הא העברת פעילות שונה מ התכנית המקורית?
א כ ,מה שינית?

כ

לא









מפגש
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 .63ראשו
 .64שני
) .65שלישי(

דברי משמעותיי שהתחוללו במפגשי ולקחי מ המפגשי
לקחי

דברי משמעותיי

מפגש
 .66ראשו

 .67שני

) .68שלישי(

 .69תחושות ,הערות והארות נוספות על המפגשי:
________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
תודה על שיתו הפעולה,
אירית מירו וד"ר ג'יהאד חאג' יחיא
צוות ההערכה
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נספח ה' :שאלו דווח על פעילות ועדה מקצועית
חברי יקרי,
מטרת השאלו לקבל דווח עדכני על פעילות הוועדה ,תהלי קבלת החלטות ,ביצוע ובקרה.
השאלו עשוי לסייע לכ במהל עבודתכ והמידע ממנו יסייע לנו לעקוב באופ מדויק יותר אחר
הפעילויות .אנא ,התייחסו לשאלו ברצינות ורשמו את תשובותיכ.
הטופס שלפניכ מיועד לקריאה אופטית .יש למלאו בעט כחול או שחור )לא בעיפרו(  .יש
לסמ רק  Xבמשבצת המתאימה ,או לרשו בעת הצור.
.1

תארי מפגש __________________

.2

נושא המפגש

______________________________________________________
.3

תכנית המפגש:
א______________________________________________________________ .
__
ב______________________________________________________________ .
__
ג______________________________________________________________ .
__
ד______________________________________________________________ .
__
ה______________________________________________________________ .
__

.4
א
.5

באלו מ הנושאי הצלחת לדו )סמנו את כל הנושאי(:
ב

ג

ד

ה

ו

א היו נושאי שלא נדונו ציינו את הנושא ואת הסיבות

__________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
.6

הא הנושאי שנדונו מוצו עד תומ?

בכלל לא
.7

במידה מעטה

במידה בינונית במידה רבה

במידה רבה מאד

פרטו את התשובה _

___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
.8

הא עלו נושאי חדשי?

לא

כ
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.9

א כ ,ציינו את הנושאי ואת הנסיבות שעלו

_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 .10אלו החלטות התקבלו?
א______________________________________________________________ .
__
ב______________________________________________________________ .
__
ג______________________________________________________________ .
__
ד______________________________________________________________ .
__
ה______________________________________________________________ .
__
ו______________________________________________________________ .
__
 .11מבצעי ההחלטות:
תארי יעד

מבצעי

החלטה

תארי יעד

מבצעי

החלטה

ד

א

ה

ב

ו

ג

החלטות קודמות שהיו צריכות להתבצע עד תארי זה:

 .12תאור החלטה __________________________ תארי ________ לא בוצע
בוצע

 .13פרטו את תשובתכ
ונמקו_______________________________________________
___________________________________________________________________
 .14תאור החלטה __________________________ תארי ________ לא בוצע
בוצע

 .15פרטו את תשובתכ
ונמקו_______________________________________________
___________________________________________________________________
 .16תאור החלטה __________________________ תארי ________ לא בוצע
בוצע
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 .17פרטו את תשובתכ
ונמקו_______________________________________________
___________________________________________________________________
 .18הא הישיבה תרמה לקידו התכניות?

בכלל לא

במידה מעטה

במידה רבה מאד

במידה בינונית במידה רבה

 .19פרטו את תשובתכ
___________________________________________________
____________________________________________________________________
 .20הא התקבלו החלטות ארגוניות על ניהול הישיבה בעקבות המשוב על הישיבה?לא
כ

 .21פרטו את תשובתכ
__________________________________________________
 .22תחושות ,הערות והארות נוספות על המפגש )אפשר להוסי ד(:
_____________________
____________________________________________________________________
תודה על שיתו הפעולה,
צוות הערכה – בית ברל
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נספח ו' :ד משוב מספר  3/ 2/ 1על פעילות
שלו רב,
שאלו משוב זה יאפשר לנו ללמוד מהי דעת על הפעילות בה את משתתפת .משוב זה יסייע לנו
לשפר את הפעילות ולנסות לעבוד בהתא לצרכי של בהמש .נודה ל מאד א תעני בכנות על
השאלו .אי שאלות נכונות או בלתי נכונות ,התשובות מבטאות את עמדת האישית.
תודה מראש,
צוות הפרויקט

☺

במסגרת הפעילויות במרכז אני משתתפת )סמני  Xבפעילות אחת בלבד ,לכל פעילות ייוחד ד
נפרד(
.1
.2
.3
.4
.5
.6


 לימודי היל"ה )פרטי את המקצוע( ________________
 חוג לימודי למבוגרי )פרטי את המקצוע( ________________
 קורס הכשרה )פרטי איזה קורס( ________________
 קבוצה של אולה
 אחרת )רישמי את ש הפעילות ___________________________
בחוג )פרטי את ש החוג( _________________

א .לפני טבלה המתייחסת לפעילות בה את משתתפת .עלי לדרג את המידה שבה את
מסכימה ע ההיגדי ולסמ  Xבמקו המתאי לדעת .פירוט הדירוג  1 :בכלל לא  2
במידה מעטה  3במידה בינונית   4במידה רבה
במידה
רבה מאד
5








במידה
רבה
4







ב.

 .7במה

במידה
בינונית
3








במידה
מעטה
2








בכלל
לא
1








  5במידה רבה מאד
ההיגד
 .1הפעילות חשובה לי
 .2הפעילות מעניינת
 .3הפעילות תורמת לי ידע
 .4כל הדברי שלמדנו היו
ברורי לי.
 .5הפעילות עוזרת לי מבחינה
אישית.
 .6הפעילות תורמת לשיפור
הקשר בי הבנות בקבוצה.

הפעילות
ל

היה

קל?

____________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
במה היה לי קשה? )א לא התקשית בפעילות רשמי" :לא התקשיתי" ועברי לשאלה ______ (10
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
מה עשית כדי להתגבר על הקושי? ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
מ הפעילות למדתי שאני __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
אני מציעה לשנות בפעילות את ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
בקשר לפעילות ,הייתי רוצה להוסי ידע ב ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
הערות והארות על הפעילות ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ג.

חלק זה מיועד לבנות שכבר כתבו משוב אחד על פעילות זו

 .8הא חלו שינויי בדעותי על הפעילות מתחילתה ועד עתה?
בכלל לא במידה מעטה במידה בינונית במידה רבה במידה רבה מאד
 .9א

חלו

פרטי

שינויי

מה

השינויי?

_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
תודה על תגובת!!!!!
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נספח ז' :תדרי תצפית בשפרע ובפרדיס
 .1ש עורכת התצפית
___________________________________________________
 .2תארי_______ :
 .3ש הפעילויות.3 __________________ .2 _____________.1 :
_________________
____________________ .4
 .4מספר המשתתפות בפעילות_____________ :
 .5תאור המשתתפות בעת ההגעה )מי הגיעה? כיצד ה לבושות? מצב הרוח הכללי כשהגיעו,
תופעות מיוחדות( _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .6תאור המבנה והציוד
___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .7א .פעילות ראשונה :שעת התחלה ________________שעת
סיו___________________ )א יש פעילויות אחדות יש לרשו שעת התחלה ושעת סיו
לכל פעילות(:
ב.

פעילות שנייה :שעת התחלה ________________שעת

סיו___________________
ג.

פעילות שלישית :שעת התחלה ________________שעת

סיו_________________
בהמש ד התצפית יש התייחסות לפעילויות מאספקטי שוני.
אופ קבלת ההחלטות של המדריכות על תכני הפעילות )סמנו  Xבהתא למידה שבה הדברי
התרחשו במהל הפעילויות(
במידה
במידה
במידה רבה
מעטה
בינונית
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
בכלל לא
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היגדי
 .8מספר הפעילות
) =1ראשונה=2 ,שנייה: (....
 .9המדריכות באו ע פעילות
מוכנה ופעלו לפיה.
 .10המדריכות באו ע פעילות
ונראה היה ששינו אותה בהתא
לצור.

 .11נראה היה שהמדריכות
החליטו במקו על הפעילות.
 .12המדריכות דווחו על התכנית
לפני תחילת הקורס/
סדנה/קבוצה טיפולית.
 .13המדריכות דווחו לבנות על
שינויי שיחולו בתכנית.

 .14פרטו את הדברי שסומנו בטבלה.
_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
בפעילויות הבאות יש להתייחס לכל פעילות באופ נפרד .יש לרשו את ש הפעילות ולאחריו את
ההתרשמות.
 .15אינטראקציה בי הבנות לבי עצמ )הא יש/אי אינטראקציה ,סוג האינטראקציה
ותאורה(
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .16אינטראקציה בי הבנות לבי המדריכות
_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .17התקשורת בקבוצה )מילולית ,בלתי מילולית(
__________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .18אוירה בעת הפעילויות )תאור כללי עלפי פעילות(
_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

בטבלה הבאה תצטרכו לפרט באיזו מידה התקיימו רכיבי האווירה הבאי:
במידה
במידה
במידה רבה
מעטה
בינונית
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4מספר הפעילות

אוירה בעת פעילויות

בכלל לא

) =1ראשונה=2 ,שנייה: (....
.19

עניי

.20

נכונות

לשת
.21

אדישות

.22

תסכול

.23

התנגדות

.24

חרדה

.25

נינוחות

.26

אחר

_________
.27

אחר

_________
מהל הפעילויות
)אפשר לרשו מספר הערה ואת הרישו לבצע מאחורי ד זה(
הערות

ש הפעילות ,דרכי ההפעלה ותאור מהל הפעילות

139

שעה

ש הפעילות ,דרכי ההפעלה ותאור מהל הפעילות

הערות

שעה

שאלות לבנות לאחר הפעילויות:
.1

למפגש ראשו – כיצד הגיעו למקו?

.2

כיצד הרגישו בפע הראשונה שהגיעו?

.3

הא המקו מתאי לה ,לדעת )פירוט(?

.4

למה ציפו כשהגיעו?

.5

לכל מפגש בהמש  כיצד ה מרגישות במרכז?

.6

הא הפעילויות מתאימות לה )פירוט התשובה(.

.7

א יש שאלות הנוגעות לתגובות במהל הפעילות שדורשות הבהרה –

לברר את הדברי לאחר הפעילות.
.8

א יש שאלות למנחה בעקבות הפעילות ג על הבנות וג על הפעילות –

לשאול לאחר הפעילות.
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נספח ח' :שאלו מידע ועמדות למשתתפות בפרויקט "בית פתוח
בפרדיס" " /מרכז רב שירותי" בשפרע
במהל השנתיי האחרונות התקיי בשפרע פרויקט לנערות ולנשי צעירות )הייא( .כדי שנוכל
לקבל מידע עדכני על הפרויקט ,נבקש להשיב על השאלו ולהביע את דעת .השאלו הוא
אנונימי ,והוא ישמש א ורק לצורכי מחקר.
תודה על היענות!
צוות הערכה.
פרטי אישיי
.1

גיל _________________

.2

השתייכות דתית :מוסלמית נוצרייה דרוזית

הערות_________
.3

מספר שני בפרויקט שנה

.4

שנות לימוד ___________

.5

הא את עובדת? לא

.6

א כ ,במה את עובדת?

שנתיי

כ

_______________________________________________
.7

הא את לומדת? לא

כ

על הפרויקט
.8

כתבי ,מה לדעת ,מטרות הפרויקט?

______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.9

הא לדעת ,הפרויקט השיג את מטרותיו?

בכלל לא במידה מעטה במידה בינונית במידה רבה במידה רבה מאד
.10

הסבירי את תשובת

__________________________________________________
____________________________________________________________________
.11

כתבי מה עשית בזמנ החופשי ,כשלא היה פרויקט.

_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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.12

מדוע את בוחרת לבוא למרכז?

___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.13

מה את מצפה מ המרכז?

_______________________________________________
____________________________________________________________________
לפני טבלה ע רשימת חוגי .התייחסי רק לחוגי בה השתתפת מתחילת הפרויקט ,וסמני מה
מידת שביעות הרצו של מכל אחד מה:
במידה
רבה מאד




















במידה
רבה




















במידה
בינונית




















במידה
מעטה




















בכלל לא




















ש החוג
.14

ערבית היל"ה

.15

חשבו – היל"ה

.16

עברית היל"ה

.17

מחשבי

.18

ספורט/הגנה עצמית

.19

העצמה

.20

חינו מיני

.21

תראפיה באמנות
ניהול בית ,כישורי

.22
חיי
 .23הכשרה מקצועית
.24

מוסיקה

.25

צליל ותנועה
יו עיו יחסי הורי

.26
נערות
 .27יו עיו גיל ההתבגרות
 .28סדנה בתנאי נופש
אימהות ונערות
 .29סדנה סביב נישואיי
נערות בגיל צעיר
 .30יו פתוח לאימהות
.31

סריגה

.32

מתו הטבלה  מהי הפעילות הכי חשובה לדעת? רשמי את מספרה ____

.33

הסבירי מדוע בחרת בה

________________________________________________
.34

מתו הטבלה – מהי הפעילות הפחות חשובה ,לדעת? רשמי את מספרה _______
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.35

הסבירי מדוע בחרת בה

________________________________________________
.36

מה היה צרי לשפר בפעילויות?

___________________________________________
____________________________________________________________________
.37

אלו פעילויות היית רוצה שיוסיפו במרכז?

___________________________________
___________________________________________________________________
.38

הסבירי מדוע?

_______________________________________________________
___________________________________________________________________

לפני טבלה ע היגדי כתבי באיזו מידה את מסכימה ע היגדי אלה
במידה
רבה
מאד

במידה
רבה

במידה
בינונית

במידה
מעטה

בכלל לא

















































































מידה
היגדי
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 .39המשפחה שלי לא כל כ
מרוצה שאני באה למרכז
 .40קיבלתי יותר בטחו עצמי מאז
שאני במועדו
 .41המועדו קיד אותי מבחינת
השכלה
 .42למדתי על עצמי דברי שלא
ידעתי
 .43יש לי למי לפנות בעת מצוקה
 .44תמיד היו לי הרבה חברות
 .45המשפחה חושבת שאני לא
ממלאה את החובות שלי בבית
 .46אני חושבת שאוכל להשיג
עבודה טובה יותר
 .47לפני שהיה מועדו ישבתי
בבית
 .48אני נפגשת ע החברות
מהמרכז ג מחו למרכז
 .49אני חושבת שאני יותר
עצמאית
 .50בקבוצה אנחנו מדברי על
דברי שמציקי לנו
 .51ההשתתפות במועדו משפרת
את איכות החיי שלי
 .52הפעילות במועדו הוסיפה
לביטחו העצמי שלי
 .53הקשר שלי ע המשפחה
השתפר מאז שאני במועדו
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 .54אני עושה במועדו דברי שלא
עשיתי א פע
 .55מקל עלי שאני יודעת שיש עוד
נשי ע בעיות דומות
 .56לפני שהגעתי למועדו לא הרגשתי
ע עצמי טוב
 .57הסביבה בה אני חיה לא מעריכה
אותי
 .58למדתי לעמוד על שלי ,כשאני
רוצה משהו שחשוב לי
 .59המשפחה שלי חושבת שחשוב
שאני באה למרכז
 .60היו אני מסדרת את הענייני
שלי בעצמי
 .61במועדו אני נפגשת ע חברות
 .62אמהות של חברות שלי רוצות
ג ה להצטר למועדו כזה
 .63אני מרגישה שמאז שאני
במועדו מעריכי אותי יותר
במשפחה

בטבלה הבאה עלי לסמ באיזו מידה את מרוצה מ המרכז ומ המפעילי אותו
במידה
רבה
מאד

במידה
רבה

במידה
בינונית

במידה
מעטה

בכלל
לא







































































.77

 .64נערכות במרכז פעילויות רבות
ע אמהות/משפחה
 .65אני שבעת רצו מ היחס שאני
מקבלת במרכז
 .66אני שבעת רצו ממנהלת
המרכז
 .67הייתי רוצה להמשי להשתת
במרכז
 .68אני מרוצה מא הבית
 .69אני מרגישה שאני רצויה
במרכז
 .70אני מרגישה שהאנשי במרכז
רוצי שאתקד בחיי
 .71הייתי רוצה לרכוש מקצוע
 .72במרכז חסרי הרבה דברי
 .73לרשות המקומית לא אכפת מ
המרכז
 .74מנהלת המרכז מטפלת בנו
באופ אישי
 .75מתקיימות במרכז פעילויות ע
הקהילה
 .76אני שבעת רצו מ הפעילויות
במרכז

כתבי מה הדבר הכי טוב שקרה ל במרכז

____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.78

כתבי מה חסר ל במרכז

_______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.79

הערות והארות

______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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נספח ט' :הרכב הממדי שנבנו מתו השאלוני
ההיגדי קובצו לממדי על פי התכני בה עסקו .שלושת הממדי הראשוני קשורי לרובד
השלישי ,העוסק בשינויי שיש לקד בנשי הצעירות עצמ :הממד הרגשי עסק בביטחו עצמי,
בהכרות עצמית ,בתמיכה רגשית )אישית וקבוצתית( ,בדימוי עצמי ובאסרטיביות .ממד העצמאות
עסק באמונה בהשגת עבודה מתאימה ,בניצול יעיל של זמ ,בשאיפות מקצועיות ובהפעלת יוזמה.
הממד החברתי עוסק ביצירת קשרי חברתיי במרכז ומחוצה לו .ממד תפיסת המשפחה
והסביבה את השתתפות הנשי במרכז וממד קשר בי הסביבה למרכז נמצאי ברובד השני:
שיפור התשתית במשפחת הנערה ובקהילה כולה ,והוא כולל את יחס המשפחה להשתתפות הנשי
במרכז על פי תפיסת הנשי הצעירות .פעילויות במרכז לטובת המשפחה והקהילה .הממד האחרו
– עמדות הנשי הצעירות כלפי המרכז – כולל פריטי העוסקי ביחס אל הנשי הצעירות,
תפיסת היחס אליה ,שביעות רצו מ הפעילויות ומ המפעילי.
ממד
פריטי
היבט רגשי
קיבלתי יותר בטחו עצמי מאז שאני במועדו
למדתי על עצמי דברי שלא ידעתי
יש לי למי לפנות בעת מצוקה
בקבוצה אנחנו מדברי על דברי שמציקי לנו
הפעילות במועדו הוסיפה לביטחו העצמי שלי
מקל עלי שאני יודעת שיש עוד נשי ע בעיות דומות
לפני שהגעתי למועדו לא הרגשתי ע עצמי טוב
למדתי לעמוד על שלי ,כשאני רוצה משהו שחשוב לי
עצמאות
אני חושבת שאוכל להשיג עבודה טובה יותר
לפני שהיה מועדו ישבתי בבית
אני חושבת שאני יותר עצמאית
ההשתתפות במועדו משפרת את איכות החיי שלי
אני עושה במועדו דברי שלא עשיתי א פע
היו אני מסדרת את הענייני שלי בעצמי
הייתי רוצה לרכוש מקצוע
היבט חברתי
תמיד היו לי הרבה חברות
אני נפגשת ע החברות מהמרכז ג מחו למרכז
במועדו אני נפגשת ע חברות
תפיסת המשפחה והסביבה את
המשפחה שלי לא כל כ מרוצה שאני באה למרכז
השתתפות הנשי במרכז
המשפחה חושבת שאני לא ממלאה את החובות שלי בבית
הקשר שלי ע המשפחה השתפר מאז שאני במועדו
הסביבה בה אני חיה לא מעריכה אותי
המשפחה שלי חושבת שחשוב שאני באה למרכז
אני מרגישה שמאז שאני במועדו מעריכי אותי יותר במשפחה
אמהות של חברות שלי רוצות ג ה להצטר למועדו כזה קשר בי הסביבה )הקהילה( למרכז
נערכות במרכז פעילויות רבות ע אמהות/משפחה
מתקיימות במרכז פעילויות ע הקהילה
עמדות הנשי הצעירות כלפי המרכז
אני שבעת רצו מ היחס שאני מקבלת במרכז
אני שבעת רצו ממנהלת המרכז
הייתי רוצה להמשי להשתת במרכז
אני מרוצה מא הבית
אני מרגישה שאני רצויה במרכז
אני מרגישה שהאנשי במרכז רוצי שאתקד בחיי
במרכז חסרי הרבה דברי
מנהלת המרכז מטפלת בנו באופ אישי
אני שבעת רצו מ הפעילויות במרכז
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Abstract
Major Findings
The "Open House for Adolescent Girls and Unmarried Women in Pardes" project for
adolescent girls and young adult women at risk and in distress was evaluated over a
two-year period (2004-2005). The program was run in part of an elementary school
that had been specially renovated and equipped for the program. The goals of the
program were: emotional reinforcement, creating a social meeting place, providing
individual and family therapy, furthering education, reinforcing capabilities and skills
for independent employment, providing professional training, and imparting life skills
and tools to prepare the participants for independent lives.
The program was run in three stages: a preparatory stage, publicizing the activity, and
running the program. The program's activities were adapted to the goals, and the
contents included

basic education and professional training, activity groups and

workshops for improving individual functioning, social and fun activities, and
individual therapy conducted by a social worker. The staff comprised a program
coordinator, house mother, cleaning worker, counselors and teachers.
The findings show that all stages of the program were implemented. Personnel
were recruited, the most active staff members being the program coordinator and the
house mother. A building was renovated for the center, even though the local
authority did not invest in quality renovation or quality fittings and did not equip the
place properly. The procedure of locating and screening the girls was
institutionalized, and partnerships were created with bodies involved in providing
assisting to similar populations. It was also found that the center provided a
reasonably appropriate response to the girls and the young women emotionally, in
terms of studies, and with regard to the leisure and enjoyment goals. At the same time,
the program responded only partially to helping the young women acquire a
profession, and the activities did not meet the needs of the older groups. It was also
found that the time spent in the center was not properly used, and that the center is
empty for a large part of the day or operates with only one group of girls. Even though
the coordinator tried to encourage the girls to visit the center outside the regular
activity hours and simply to enjoy their leisure time there, she didn't succeed. In
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general it was found that the center provides a response to the program's covert goal
of giving content to the young girls' lives.
Control over the program was only partial. There was almost no internal control,
except for a follow-up conducted by the house mother of the girls' participation in the
formal activities. The steering committee inspected the program on a regular basis,
and some of the committee members were even given tasks to perform. The control
exercised by the committee was not, however, a substitute for regular, internal control
of the program. It was also found that even though the program was externally
evaluated, most of the evaluation team's interim recommendations were not
implemented. Despite all the above, the center did make an effort to stabilize the
program and to approach bodies that could support its goals ahead of the National
Insurance Institute's exit from the program.
Many difficulties arose in the operation of the center: organizational difficulties and
the assumption of responsibility for the project, ongoing operational difficulties,
difficulties connected to staff support and staff training, and emotional and cultural
difficulties. Some of these difficulties were reported in the interim report and
recommendations were even made to deal with them. In practice, only the
recommendations concerning the coordinator were implemented, while the
recommendations that the local authority was supposed to deal with were not dealt
with or only partially dealt with. A large part of the difficulties could have been
overcome had the local authority given more support to the center and responded to
its needs. Taking care of some of the difficulties requires the formulation of long-term
programs for the center, for example, programs for individual, family and milieu
therapy, but other difficulties are connected to the culture and the tradition and require
patience on the part of the program operators in order to overcome them.
Regarding the outputs of the program, a high level of congruence exists between the
declared goals in the proposal submitted by the initiators, and the expectations and
goals that were achieved in the course of the program. Not all the goals were pursued
with the same intensity, and not all were fully realized. The people involved in the
program do, however, seem satisfied that most of the goals have been advanced. Two
major goals that have not yet been fully dealt with are professional training, and
iii

increasing awareness and sensitivity in the family and the community of the needs of
the young women and their emotional and social situation. A correlation was found
between the attitude displayed by the program operators toward the girls, the activity
groups, the workshops and the activities offered in the center and improvement in the
girls' functioning (emotional, social, academic, etc.). The fact that the goals included
improving the girls educational level and training them for a profession, together with
evidence of improvement in these areas, raised the status of the center in the village
and provided community backing. At the same time, not enough attention was given
to activities for bringing the center closer to the population and for achieving a wider
"stamp of approval". And finally, despite the general satisfaction about the program
on the part of all those involved in it, this satisfaction is undermined by the
disappointment that the local authority did not play an active and facilitating role in
implementing the program, and even placed difficulties in the way of its successful
operation.
In summary, after introducing the required changes, the program seems suitable for
implementation in places whose conditions are similar to those in Fureidis. The
structure of the program and the staff that ran it strengthened the girls and gave them
skills that will help them in the future.

Recommendations
1. A more hospitable place should be found for the center than exists at present,
or alternatively the internal and external environment of the center should be
improved.
2. The personnel and equipment needs of the center should be examined, and
appropriate positions and budgets allocated.
3. In order to fill the lives of the young women with content for an increasing
part of the day, a variety of attractive leisure activities should be initiated that
will stimulate the young women to get together informally, not necessarily to
attend regular group activities, and to equip the center accordingly.
4. The young women hardly received individual or group therapy as part of the
program. Furthermore, nothing was done to raise awareness and sensitivity
among families and in the community about the needs the young women have and
their emotional and social condition, as demanded by the program proposal. It is
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recommended to develop regular individual and group-therapy programs, as
well as community programs that will include seminars and lectures on
topics related to the relationship between parents and children, the changing
culture, and adolescence. If the coordinator is unable to fulfill this role
because of her work load, another social worker should be allocated for this
purpose.
5. The roles of the house mother and the coordinator should be clearly defined,
and the definition should match the number of hours each of them work.
6. Attention should be given to planning the time schedule of the activities in the
center in order to effectively exploit the time the center is open. Proper scheduling
will enable more adolescent girls and young-adult women to enjoy the center's
services. If it transpires that the center cannot accommodate all the young women
needing these services, it will be necessary to decide how long each young
woman can remain at the center. If it is decided to limit the stay in the center, it
will also be necessary to discuss the type of response and the amount of
attention these women will receive after leaving the center.
7. After two years of operating the program, the time has come to reexamine the
criteria for screening the young women in light of the reality and the growing
needs in the village. An examination should be conducted of the center's
ability to respond to all the young women who need its services.
8. A system of regular reporting and control should be maintained both within
the center by the teachers and the counselors running the activity groups,
including written reporting (questionnaires), as well as outside the center, by the
director of the welfare department and the team running the center.
9. A check should be made of whether the girls attend all the activities that they
committed themselves to.
10. The center needs to examine its ability to respond to the changing needs of the
participants for as long as they meet the acceptance criteria for the center, and to
adapt the activities to the needs of the different age groups.
11. The recommendations of the interim report and the final report should be
examined and mapped according to the people or bodies responsible for
implementing each of them.
12. Special efforts should be devoted to making contact with bodies that could
help the center in its activities, budget, running programs, and personnel. This
v

should be done in conjunction with the local authority, which will take
responsibility for integrating the program in the municipal system.
13. Each type of difficulty raised (cultural and emotional, organizational, ongoing
operation, support and training) should be analyzed and possible solutions
formulated.
14. The program coordinator should obtain regular instruction and training in
order to enable her to carry out her task effectively and professionally. Other staff
members in the program also need to receive supervision to help improve their
functioning in the special context of these young women and the culture they are
part of.
15. The local authority should assume responsibility for executing the program
and for achieving its goals. The local authority should be responsible for all
aspects of running the center and the welfare of its staff, a situation that will
attract suitable people to work with the young women.
16. Contact should be initiated with various bodes (private, business, and public)
that could provide professional courses, the idea being to ensure that these young
women acquire a profession and improve their employment situation.
17. It appears that after two years of running the program, one that is considered
successful by people familiar with it, the time has come to publicize the
program in the village and formally raise its status. The local authority's
support will assist in improving the program's positioning in the village.
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Abstract
The "Hiya – Multi-Service Center for Adolescent Girls" in Shfaram is an intervention
program for adolescent girls and young-adult women in distress, their families and the
community, as well as an attempt to involve the community service system as a
whole. The program aims at returning the girls to normative society, as well as raising
awareness in the community concerning the problems of adolescence and the
importance of study and work. The program was designed to respond to the needs of
the young women and their families, and operated on three levels: individual, group
and community. The program was run in 2004 and 2005.
Initially the program dealt with choosing a permanent staff for the center (coordinator
and house mother), finding a building to house the center, and determining acceptance
criteria for the adolescent girls and the young-adult women. Already during the first
year (2004) the center was fully occupied, but despite this the process of recruiting
candidates continued and others were placed on the waiting list. These women waited
expectantly for a large group of women to be transferred from the Hiya Center to a
training center in Tamra so that they themselves could be accepted. It was decided
that the group of women moving to Tamra would be accompanied by a placement
worker whose role would be defined by the Steering Committee.
Parallel to finding a building and persuading the girls and their families to join the
program, planning commenced with the activities that would take place in the center,
and the subject was also discussed at meetings in the Welfare Department. It was
decided that the program would include formal studies, professional training,
therapeutic and community interventions, and leisure and entertainment activities. All
the activities were geared to meeting the goals of the program. Contact was
established with the bodies that would run the various activities, and the center
commenced its activities with programs in three areas: formal studies, therapeutic
interventions, and leisure and entertainment. Professional training started later.
The program was accompanied by three parallel control systems: internal control by
the program coordinator, who attempted to institutionalize the control procedures;
control by the Steering Committee, which played an active role in the program; and
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control by means of an external evaluation team. The evaluation team presented its
interim findings in February 2005 after a year of project operation. Attempts to
implement the recommendations of the interim report were only partially successful.
The control exercised by the people running the program took into account the need to
plan the stage which would follow exit of the funding bodies from the project.
Already in the preliminary stages, the Steering Committee began to deal with
ensuring the continuation of the coordinator's employment, creating close contact
between the bodies providing services to the adolescent girls and the young-adult
women, maintaining the center, formulating appropriate operational programs, and
deciding how many recipients would enjoy the services of the center and the amount
of time they would spend there. Also discussed was the issue of approaching various
bodies for support as well as assistance in finding workplaces for the young women.
Despite the planning and control mechanisms built into the program, and the support
given to the coordinator, operational difficulties were encountered, which can be
divided into three major areas: running the program; organizational difficulties, and
training the program coordinator.
1.

Difficulties running the program: defining goals, determining criteria

for accepting the young women and marketing the center in the community.
2.

Organizational difficulties: various difficulties encountered during the

initial planning stages and the operating stages, maintaining attendance of the
young women in the center, role definitions, the period of time the young
women spend in the center, budget, recruiting staff and ensuring their suitability
for the job.
3.

Training the program coordinator on whom the functioning of the

center depends.
Despite the difficulties, progress was made toward achieving all the goals of the
program. The program's goals can be viewed at three levels: community, family and
individual.
1.

Mobilizing community services to work in conjunction with the center.
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2.

Improving the family and community infrastructure to deal with social

and cultural changes expected to occur as a result of the rehabilitation of the
young women.
3.

Promoting change among the young women themselves.

At all levels progress was made in advancing the goals, even if they were not fully
realized. The major goal of bringing the young women to the center and advancing
them personally, academically and professionally was achieved to a large extent.
From the findings it emerges that the young women understood the significance of the
third goal and felt they had achieved it, at least to some extent. They felt that this goal
was consistent with their expectations and their reasons for joining the center.
Regarding the other levels, they felt that even though there had been considerable
improvement in their family's attitude toward them, the goal of improving contact
with the community was only partially achieved. The acquisition of education in the
center and the promotion of independence and employment were significantly
positively correlated with most of the measures we used. The more the young women
saw the center as a means for acquiring education, the more positive their attitude to
the center was in other respects. The more the young women saw the center as a
means for acquiring independence and employment, the more positive their attitude
was to the other aspects of the program. Significant positive correlations at a medium
to medium-high level were found between the women's attitude to the center and the
emotional and social content: the more positive the women's attitude to the center
was, the more positive was their attitude toward the emotional content and the social
content provided by the center.
It was reported that three objectives were not fully realized: the educational
objectives, making the center a place for social interaction, and reinforcing contact
with the parents.
On the personal level, from the viewpoint of the young women, their gains from the
center far exceeded their expectations, mainly with regard to their desire to acquire
education and a profession. They felt they had developed in the center; for them it was
a "warm home" that had instilled hope in them for the future. According to the
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program coordinator, all her goals had been advanced to some extent, the major
success being that the women had found jobs and were not sitting at home.
Regarding the first level, the center made contact with the various services in the city
and outside it, both in looking for support and for mapping and identifying potential
consumers of the center's services. Contact was established with the Welfare
Department, the probation officer, school principals in the city, the director of the
youth advancement unit, and organizations outside the city. The nature of these
contacts for promoting the goals of the program was not made clear to the young
women, and accordingly they hardly mentioned them. Regarding the second level,
various activities were arranged for the families and the community, but they were not
linked to the activity program and did not form part of an overall long-term plan for
intervention at this level. Regarding the third level, most of the goals were promoted
with greater or lesser success, and the outcomes were visible and not merely spoken
about.
The program had a number of spin-offs: various bodies in the city expressed their
willingness to assist the center, mothers of the young women expressed interest in the
program, the center became a focus of attraction for young women, and the
coordinator felt empowered and benefited from the training and support she received.
And indeed, part of the success can be attributed to the support the coordinator
obtained from various professional bodies both inside and outside the city.
In addition to the spin-offs, the level of satisfaction of all those involved in the project
was examined. The young women were satisfied with the center because it filled their
spare time, enabled them to function outside their homes and to achieve emotional,
personal (education and employment) and social goals, as well as leisure and
entertainment goals. Many of the women mentioned that the acquisition of education
was the best thing that had happened to them, but in general they were reasonably
satisfied with most of the center's activities.
Despite a feeling of burnout, the center's director was also satisfied with the center's
achievements, as were the other actively involved people (the director of the Welfare
Department, the counselors, members of the Steering Committee and other municipal
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employees). Information about parents' satisfaction was gleaned from the
coordinator's comments and those of the young women themselves, and indicated that
most of the parents were satisfied with what the center had achieved with their
daughters as well as the high status the center enjoyed in the community. No direct
information was obtained from the parents about their attitudes.
The following are the recommendations arising from the findings:

Organization
1.

The opening hours of the center should be reconsidered taking into

account variables such as the school timetable, working hours and the young
women's obligation to complete housework. The program should thus be built in
a way that matches the young women's schedules and needs.
2.

The activity schedule of the center should be reconsidered and the

center should be run more efficiently. If it is decided that reception hours will be
on Saturdays and that the activities on this day will be less structured, they
should still be organized in the most effective and meaningful manner.
3.

A decision should be made as to how long the adolescent girls and

young-adult women should remain in the center, in order to enable new
participants to enjoy similar services.

Documentation
4.

The progress of the adolescent girls and young-adult women should be

documented. This is the only means of assessing progress or lack of progress.
Documentation will enable the organizers to formulate an appropriate individual
program for each participant and enable the program as a whole to achieve
defined objectives.
5.

The documentation process should be streamlined and easy to

administer. Possibly the procedure could be administered by each of the
organizations taking care of the young women, a solution that would release the
coordinator from spending endless time filling out forms.
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Operation
6.

Ways should be considered of preventing participants from dropping

out of the center, especially from the training programs that the center has
managed to set up.
a.

Dropping out from the center could be prevented by community

exposure and by increasing awareness of the advantages the center offers.
b.

Activities should be appropriate for each age group, especially the

young-adult women.
c.

The means of prevention of dropping out from the training program

should be planned in collaboration with the placement worker. The training
program should include ways of supervising the women and helping them
to find attractive jobs, all in conjunction with encouragement and support
from the center.
7.

The needs of the city and the distribution of workplaces within it

should be mapped out in order to assist the young women in pursuing
appropriate training courses and finding suitable work.
8.

Introduction of other activities should be considered that on the one

hand are compatible with the tradition and culture of the city, while on the other
hand will raise the young women's self image (e.g. a health and fitness club,
studying driving theory in preparation for obtaining a driving license).

Contact with the parents and the community
9.

The work of the center should be brought to the attention of the

community in a planned and systematic manner. The aim of this exposure is to
bring the center to the notice of the public, to improve the public's attitude
toward the center, and to create awareness of the problems facing young women
and of the fact that they are solvable.
10.

In order to create closer contact with the parents, regular meetings on

defined subjects should be organized several times a year. Furthermore, the
mothers and daughters workshop, which was planned, should be implemented.

Professionalization and supervision
11.

During the two years in which the program operated, the coordinator

felt the lack of supervision and instruction, despite the considerable support she
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received from various quarters and the ten-session in-service training program
she participated in. Regular individual supervision should be arranged, which
will provide the coordinator with support and enhance her professionalism,
especially in the area of administration.
12.

A one-time supervision session should be organized for the staff as a

whole, to include an in-depth presentation of the center, its aims, functions, and
activities. A comprehensive presentation of this kind could help the coordinator
improve planning of the activities and ensure they match the needs of the young
women in the program.

Cooperation
13.

Cooperation should be intensified among all the helping organizations

in the city for the benefit of the adolescent girls and young-adult women, with
the aim of formulating a comprehensive intervention program for each
participant, a program that will include information about her functioning in
various areas in order to provide maximum support.
14.

Shfaram is located close to other Arab settlements, a fact that

facilitates the use of various professionals and other care centers, as well as
social and political organizations. These advantages should be exploited to
improve the quality of inputs into the center and its operation.
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