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 פתח דבר

 ישילוב בני נוער בגילל תוכנית – עמיתים לנוער תוכניתהמחקר איכותני של הציג דוח של אנו שמחים ל

ובהפעלה סים "החברה למתנ , ביוזמתהמתמודדים עם קשיים נפשיים בפעילות פנאי בקהילה 18-12

 תוכניתה. אות, משרד החינוך ומשרד הבריבמוסד לביטוח לאומי של הקרן למפעלים מיוחדים  משותפת

רחובות, נתניה, חיפה, באר שבע,  ערים: שאך בפועל התקיימה בש ערים אושרה כניסוי לשלוש שנים בשבע

 .2020עד דצמבר  2019חודשים, מפברואר  18המחקר נעשה במשך  .פתח תקוה וכרמיאל

לפי  ףכל משתתשהותאמו ל הקים קבוצות ופיתח פעילויות תוכניתבשל העדר מענים בקהילה, צוות ה

 משמעותבעל מציאת עיסוק הפעילויות הקנו לנערים ולנערות מיומנויות חברתיות וכישורים ל מטרותיו.

 והעלאת הדימוי העצמי. עצמי, המימוש ה ,שייכות לקהילהה כדי להגביר את תחושת

שירות,  את תהליכי לביקוש הצורך ו, שבחן את המחקר מאוניברסיטת חיפה צוות הוויל תוכניתהאת 

בתוכנית  נקודות חוזק ותורפה זיהה . הצוותהכשרת הצוותיםלרבות תהליכי העבודה  ואת ההפניהיוס והג

 בפעילויות ואת שביעות הרצון שלהם ושל משפחותיהם.  שתלבות של בני הנוערהמידת ה ובדק את

ם פרטניים היו משמעותייהמפגשים ושה ופשוט יעילהיה   תוכניתהפניה להעולה שהליך  ן הממצאיםמ

על פחות קשיים לקהילה והם דיווחו גבוהה  שייכותתחושת יצרה בקרבם  תוכניתה זאת ועוד:בני הנוער. ל

העדר היתה לנשירה העיקרית  הסיבהפחות קשיים במדד כללי ובמדד קשיי מופנמות.  ו עם קבוצת השווים

 וקושי בהתמדה.  רגשיים-פניּות בשל קשיים נפשיים

תפעל להסדיר את השירותים והתקציב להם בחוק. כך משרדית ש-ה ביןלהקים ועדממליץ צוות המחקר 

עד יינתן לבני הנוער מענה רציף, תימנע הסללתם למערך בריאות הנפש והם ישתלבו בקהילת בני הנוער )

 .(18גיל 

לשיתוף הפעולה בין המשרדים, תרומתם על התגייסותם של התוכנית אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי 

על יצירת   ,תוכניתהוגי ה ,סים"חברה למתנ. תודתנו לאנשי הבמשרדיהם תוכניתהקידום  יונים ועללד

 . להמשך הפעלת התוכניתהתשתית 

י ולתמ ,מנהלת התוכנית מטעם הקרן למפעלים מיוחדים ,ניה ליףלט –נציגות הביטוח הלאומי תודה גם ל

 .ושלהערכה ואת המודל השליוו את פיתוח  ,אליאב ממינהל המחקר

על  הליווי המקצועי, על הבאת קולם  ,בי והילה טואףיד"ר הוד אורק –גם לצוות המחקר דתנו נתונה תו

 .ההמלצות להמשך, ועל מפנים והמתבגריםהגורמים ה, תוכניתשל מפעילי ה

פנאי  שירותייעודד המשך של שיתוף פעולה בין המשרדים בכל הנוגע לפיתוח שהניסוי מקווים אנו 

חוק , שאינם מקבלים מענה לכך במסגרת הני נוערלבתחום בריאות הנפש בקהילה ושירותים  אחרים ב

 שיקום נכי נפש בקהילה. –הקיים 

 עו"ד איציק סבטו     עו"ס כרמלה קורש אבלגון

 מנהל קרנות הביטוח הלאומי     מנהלת  הקרן למפעלים מיוחדים



 

 

 חברי ועדת ההיגוי 

 משרד הבריאות ,שיקום נכי נפש ,נכות וחברהחו ,פנאי ,השכלה – רכזת בכירה   ורד שפיר

 בריאות הנפש, משרד הבריאותלאגף הממונה מחקר ותכנון,    יובל זיו

 לפסיכיאטריה ילדים ונוער, משרד הבריאות לקהמנהלת המח  ד"ר רחל מאור

 מנהלת האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות  ד"ר טל ברגמן

 מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי מנהלת הקרן למפעלים  אבלגון-כרמלה קורש

 מנהלת מחקר באגף הקרנות, המוסד לביטוח לאומי  תמי אליאב

 מנהלת תכניות בקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי  טניה ליף

מפקחת ארצית באגף לחינוך מיוחד, אחראית תחום שילוב תלמידים מתמודדים  שכטמן-דנית בן עמר

 ינוךעם הפרעות נפשיות, משרד הח

 מפקחת ארצית, חינוך מיוחד ומתכללת חינוך בלתי פורמלי, משרד החינוך  מימי פלאצ'י

 מדריכה ארצית, אחראית על בני הנוער עם הפרעת נפשיות, משרד החינוך  אורנה מידן

 מדריכה ארצית, אחראית על בני הנוער עם הפרעות נפשיות, משרד החינוך  ד"ר לינדה וגנר

 וות חינוך מיוחד, משרד החינוךמדריכה בצ  נחמה כהן

 סים"החברה למתנ מנהלת תוכניות עמיתים, ן דורב-ענבל אדלר

 סים"עמיתים לנוער, החברה למתנ תוכניתמנהל  ברוך הרשליקוביץ

 סים"כניות עמיתים ומדריכת המנחות, החברה למתנובתמנהלת תחום מחקר עמיתים  ד"ר יעל מזור

 חיפה סיטתאוניברחוקר ראשי,  בייד"ר הוד אורק

 חיפה אוניברסיטתדוקטורנטית, צוות המחקר,   הילה טואף

  



 

 

 קציר ת

לקידום השתלבותם בארץ הראשונה  ,ת "עמיתים לנוער"תוכנין את בח זהמחקר מטרות המחקר: 

לשלוש זרועות  מחולקותמטרות המחקר  .בקהילה של מתבגרים המתמודדים עם קשיים נפשיים

 הקשורות זו לזו. 

; אפיון המשתתפים בתוכנית ; ב.אפיון והערכת תהליכי הגיוס וההפניה לתוכנית א. :תוכניתתשתית ה( 1)

 הערכת הכשרתם של הרכזים למילוי תפקידם בתוכנית.  ג.

העבודה  כיאפיון תהלי; ב. זיהוי נקודות חוזק וחולשה בהפעלת התוכנית א. :הערכת הפעלת התוכנית( 2)

יישום רכיבי התוכנית  חינתבג.  ;יהםהורם עם המתבגרים והחונכיו של הגורמים המפנים, הרכזים

איש מקצוע, ל ידי והמשאבים הנדרשים ליישומם, כגון: השתלבות בחוגים ופעילויות, ליווי פרטני ע

השתתפות בקבוצות למיומנויות חברתיות, השתתפות בהדרכה הורית, חונכות אישית על ידי מתנדבים 

גדול יותר מרכיבים אחרים, רכיבים חסרים, ואפיון המשתתפים יקוש שלהם בבחינת רכיבים ד.  ;דומהוכ

לרבות תהליך  ,יהם מהתוכניתהורבחינת הצורך ושביעות הרצון של המתבגרים ו; ה. שצרכו כל רכיב

זיהוי ; ו. הקבלה, תרומת המרכיבים השונים, ותפיסתם באשר לגורמים מקדמים ומעכבים בתוכנית

קבוצות, מיפוי סוגי מסגרות הפנאי שבהם משתלבים המתבגרים בתוכנית ) ; ז.הסיבות לנשירה מהתוכנית

אפיון הממשק בין פעילות הפנאי אחר הצהריים לפעילות החינוכית עם צוות בית ח.  ;)תנועות נוערו חוגים

 הספר. 

 שיהווה בסיס לשיפור התוכנית (best practice)מיטבי  הצעות ייעול למודל עבודה א.: הפקת לקחים( 3)

 . התוכנית אפקטיביותלמדידת לכלים עבור מחקר ת והמלצ; ב. הרחבתה בהמשךלו

תוכנית מחקר ראשון על אודות  מהווהחודשים והוא  18נמשך , 2019בפברואר שהחל  ,המחקרשיטה: 

וקבוצות  איסוף נתונים באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים כללזה "עמיתים לנוער". מחקר איכותני 

הוגי ומפעילי התוכנית נאספו נתונים כמותניים משלימים על אודות אפיון המשתתפים  מיקוד. לבקשת

מרואיינים,  86כלל המחקר אוכלוסיות המחקר:  בתוכנית באמצעות שני שאלונים, וכן על אודות הנושרים.

מים גור ",עמיתים לנוער"ם בחונכי ",עמיתים לנוער"רכזי  ,נציגים מוועדת ההיגויאוכלוסיות:  מונהשמ

. איסוף ו/או הוריהם נושרים מהתוכנית ,הוריהם ,מתבגרים המשתתפים בתוכנית ,מפנים בקהילה

 תבצעהניתוח הראיונות ניתוח הנתונים:  הורים. 64-מתבגרים ו 54צרכנים:  118הנתונים הכמותיים כלל 

ה חוזרת באמצעות קריא מיושמתזו  שיטהשישה שלבים סדורים.  הכוללשיטתי  יטניתוח תמ תבאמצעו

. בוצע הליך תמות-ולייצר תמות ותתי לאתר דפוסים בנתונים כדי הוקלטו ותומללוונשנית של הראיונות ש

וקבוצת מיקוד(  ריאיון(, המשווה נתונים שנאספו בשיטות שונות )triangulationשל טריאנגולציה )

 ם בוצע תהליך של תיקוףכמו כן, עבור חלק מהנתוני וממקורות מידע שונים, לחיזוק אמינות הממצאים.

מפי נציגי ועדת  ניתוח הנתוניםמממצאים איכותניים:  של הממצאים על ידי קבלת משוב מהמרואיינים.

שלוש תמות מרכזיות: האתגרים בהקמת ו על ,ההיגוי, מפעילי התוכנית )רכזים וחונכים( וגורמים מפנים

צרכני התוכנית  נתונימניתוח  .תשתיות התוכנית, האתגרים בהפעלתה, וצורך בגמישות מערכתית



 

 

יציאה מהבית ומפגש עם עצמי , קשר בגובה העיניים)המתבגרים והוריהם( עלו ארבע תמות מרכזיות: 

 תלות המתבגרים , לרבותהורים-בקשר מתבגרים תמיכהו שייכותתחושת טיב ויצורך בקשר מ, בקהילה

הנושרים והוריהם עלו שלוש  נתוני וחמניתבהשתתפות של ילדיהם בתוכנית.  ומעורבות ההוריםבהורים 

ממצאים  ותשתיות ומענים בקהילה. ,הצרכים של הנושרים, מצבם האישי של הנושריםתמות מרכזיות: 

-מדיווח המתבגרים עולה שבעלי תחושת קהילתיות גבוהה דיווחו על יותר התנהגות פרוכמותניים: 

. בדיווח במדד קשיי מופנמותובמדד כללי  יםקשי פחותפחות קשיים עם קבוצת השווים, , וכן על חברתית

סיבת הנשירה  ".אבנורמלישמוגדר "מתבגרים והורים ניכר כי מדד קשיים עם קבוצת השווים הינו בטווח 

 14", מתוך קושי בהתמדה"" ואחריה אי פניות עקב מצב נפשי/רגשי, בחישוב כלל ארצי, היא "העיקרית

כמו כן,  .מודל עבודה מיטביבת ליישום התוכנית צעוה צגתהכנית: ותרומת המחקר להערכת הת סיבות.

 .המשך לצד המלצות וכלים למחקר ,תוכניות דומות בעולםת סקירהצגת 

 מבוא

הנותנות מענה פסיכוסוציאלי רקע מדעי וסקירה של תוכניות בעולם  יםזה מוצג חהראשון של דו פרקב

מוצגת שיטת המחקר. השני  פרקיים. בקשיים נפשבשעות הפנאי בקהילה למתבגרים המתמודדים עם 

, מפעילי התוכנית )רכזים וחונכים( נציגי ועדת ההיגוימדווחים ממצאים איכותניים מפי  השלישי פרקב

קשיים ממצאים איכותניים מפי צרכני התוכנית: מתבגרים עם  יםדווחמ רביעיה פרקמפנים. בוגורמים 

או /מתבגרים שנשרו מהתוכנית ו יכותניים מפימדווחים ממצאים א חמישיה פרקב. הוריהםים ונפשי

משאלונים לאפיון משתתפי התוכנית כפי שדיווחו ממצאים כמותניים  יםדווחבפרק השישי מהוריהם. 

, ת למודל עבודה מיטביצעוציג את הדיון בממצאי המחקר, המ שביעיה פרק. ההםמתבגרים והוריה

מוצגים רשימת  אחריו .התוכנית אפקטיביותדת המשך למדימגבלות המחקר והמלצות לכלים עבור מחקר 

  נספחים.מקורות ו
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 רקע מדעי: ראשוןפרק 

  יםנפשי קשיים םהמתמודדים ע מתבגרים

וחברתיים המציבים בפני המתבגר אתגרים  גיל ההתבגרות מאופיין בשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים

 יםדפוס יםנפשי קשייםמתבגרים המתמודדים עם ל .(Orkibi & Ronen, 2018; Steinberg, 2017)רבים 

ת ובקשיי ויסות רגשי, מחשבות טורדניות ותחוש עשויים להתבטאה ים, וקוגניטיביים, רגשייםהתנהגותי

על סביבתם הקרובה. מתבגרים מתמודדים עשויים  גם יםיומי ומשפיע-םבתפקודם היו יםפוגע, הדחק

אינטראקציה באישיים ו-ןבתחום החברתי ביחסים בילרבות תחומים, הלחוות שיבוש באורח חייהם בכל 

בבוחן מציאות. המתמודדים תים ילעעם קבוצת השווים, בתפקוד אקדמי, הסתגלות אישית וכיתתית ו

יש להבחין בין ו ,ת חומרה משתנות ואפיונים שוניםהם חלק מקבוצה מורכבת והטרוגנית, בעלת דרגו

: חרדה, דיכאון, סכיזופרניה של גיל , כגוןקושי נפשי מאובחןבין למשברים הקשורים לגיל ההתבגרות 

(, המתבגרים 1968חברתית של אריקסון )-על פי התאוריה הפסיכו (.2010הנעורים והפרעות אכילה )טיאנו, 

בו הם אמורים לגבש את זהותם על ידי חיפוש משמעות,  ",תפקידים נמצאים בשלב "זהות מול בלבול

חתירה לעצמאות, התרחקות מההורים, התקרבות לקבוצת השווים ויצירת קשרים אינטימיים. 

והם עלולים להגיע למצב של חוסר גיבוש זהות או , למתבגרים מתמודדים משימה זו מורכבת אף יותר

    .( ,2017Steinberg)זהות שלילית 

 ,Polanczyk, Salum) יםנפשי קשייםמהמתבגרים מתמודדים עם  13%-מחקרים בעולם מראים שכ

Sugaya, Caye, & Rohde, 2015).  ,בין נפשי כלשהי.  קושימהמתבגרים מתמודדים עם  11.8%בישראל

במספר הילדים והמתבגרים שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי.  130%-חל גידול של כ 2016–1993 השנים

קבלות  626-כמו כן היו גם כ .17–12 מתבגרים גילאי 767-התקבלו לאשפוז פסיכיאטרי כ 2016ת בשנ

לאשפוז )המועצה הלאומית לשלום הילד, אוגוסט  17–15 צו( של מתבגרים בגילאיבכפייה או ב)בהסכמה, 

הנפשי והסטיגמה  קושימתבגרים רבים המשתחררים מאשפוז נאלצים להתמודד עם קבלת ה (.2018

מתבגרים  ,. כמו כןחשים דחייה ובדידות, ומיכהעדר רשת תיבהחברתית העצמית, מתקשים להשתלב 

  (.2018רבים מקבלים טיפול במרפאות ציבוריות, בשירות פסיכולוגי ייעוצי, ובאופן פרטי )עמיתים, 

אשר  ,עם קשיים נפשיים" "הצעת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער לראשונה הוגשה 2014בשנת 

 2016 רץמשלוש פעמים נוספות, כאשר האחרונה הונחה בהונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם במליאה 

להבטיח את זכויותיהם של ילדים ומתבגרים עם מגבלות נפשיות שהוצע היא ". מטרת החוק )נוסח תשע"ו(

יוחדים ויאפשר להם להשתלב בקהילה לשיקום ולטיפול בקהילה באופן שייתן מענה הולם לצורכיהם המ

, הצעת החוק מדגישה כי יש לתת לילד ולמתבגר מענה בקהילה ".תוך מיצוי מלוא יכולתםוכבני גילם, 

, אשר (רה"ןריאות הנפש )בטיפול וליווי על ידי חונכים ומדריכים מוסמכים בתחום ב לרבות פעילות פנאי,

הכנסת, ) "יות וכישורי חיים ובתמיכה רגשית ומוחשיתמידע, בהקניית מיומנויות חברת יסייעו "במתן

 חברתי בקהילה.-רו ללא מענה שיקומיאולם חוק זה טרם אושר וצעירים נשא (.2018
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     שירותים למתבגרים עם מגבלה נפשית בישראל

שונים מאלה שניתנים למבוגרים, מקבלים שירותים  עם מגבלה נפשיתמתבגרים (, 2015על פי רבינוביץ )

" חל על בגירים מעל גיל 2000-בגלל הצרכים השונים הן משום ש"חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס הן

נפשית:  מגבלהבלבד. בישראל יש שלושה גופים מרכזיים אשר מספקים מענה לילדים ומתבגרים עם  18

ובמחלקות לאשפוז פסיכיאטרי; משרד הרווחה  טיפול הרפואי במרפאות ברה"ןלמשרד הבריאות אחראי 

אשפוזיות(; ומשרד החינוך אחראי -ביתי )פנימיות פוסט-טיפול החוץלוהשירותים החברתיים אחראי 

שירותי החינוך, במסגרות חינוכיות )מתן מענה מותאם מבחינה לימודית ורגשית מתוך סל שילוב( ל

ובעיקר חסרים  ,יםאום בין שלושת המשרדים לקוייביתיות. אולם חלוקת האחריות והת-ובמסגרות חוץ

 .מענים בקהילה אשר אינם מרפאתיים

 . נוסףיםנפשי קשייםבשעות הפנאי למתבגרים עם נוספים מענים מלבד "עמיתים לנוער", אין נכון להיום, 

 נתונים אחידים על ילדיםהמאגד אין בישראל מאגר  2015, על פי הדוח האחרון של הכנסת משנת על כך

שמרכז  ףועל כן אין גו ,מערכת אחת האחראית למתן השירותיםמשום שאין  יםנפשי קשייםעם  ומתבגרים

נתונים נפרדים בידי כל אחד משלושת המשרדים,  נםאת איסוף הנתונים באופן שיטתי מכל הגורמים. יש

א מכילים את , כלומר אינם עדכניים ול2015ומדוח הכנסת  2012אולם הנתונים המפורסמים הם משנתון 

   .רה"ןשינויי רפורמת ב

 מענים מרפאתיים בקהילה

החולים החלה במאי  שירותי ברה"ן לקופותל במסגרת הרפורמה בברה"ן, העברת האחריות הביטוחית

מכלל  2%-"ן היא שה. על פי משרד הבריאות, מטרת הרפורמה בבר2015ביולי  1-והסתיימה ב 2012

 2015לפני הרפורמה. נכון לשנת  1%-יקבלו שירותים בתחום, לעומת פחות מ מגבלה נפשיתהקטינים עם 

רפאות ציבוריות לברה"ן של משרד מ 53-מקצועי בכ-ילדים בגילאים שונים על ידי צוות רביתן מענה לנ

אדם  מחסור בכוחיש ו אינו מספקמערך המרפאות אולם ההמתנה לטיפול ארוכה, שכן פריסת הבריאות. 

 (.2015)רבינוביץ, 

 מענים משירותי הרווחה

)המוגדרת "נכות חמורה מערכת הרווחה נותנת גמלת ילד נכה למשפחות עם ילדים עם מגבלה נפשית 

גמלת ילד נכה,  המוסד לביטוח לאומינפשית"(. בכל שנה מקבלים כמה מאות ילדים ומתבגרים באמצעות 

 אלףפוזיות )בכל שנה שוהים יותר מאש-ביתית, כגון: פנימיות פוסט-וכן שירותי טיפול בהשמה חוץ

קטינים לאחר אשפוז שוהים בהוסטלים ברחבי הארץ(  168-פנימיות כאלה(, הוסטלים )כ 21-קטינים ב

משפחות אומנה כאלה(. לא קיימות מסגרות  מאתייםילדים ומתבגרים שוהים בכ 300-ואומנה טיפולית )כ

ביתית. יוצא דופן -מסגרות ללא השמה חוץ כלומרשיקומיות מטעם משרד הרווחה שפועלות בקהילה, 

ויצו" "ביוזמה פרטית ובשיתוף עמותת "מניפה" וארגון  2012שנפתח בשנת  ,הוא מרכז צ'רנה בירושלים

לילדים בקהילה  מענה לנערות עם קשיים רגשיים ונפשיים ולמשפחותיהן בקהילה. היעדר לתת סיועכדי 

בסידור  נאלצות להיעזר, וחלקן והמתבגרים עם מגבלה נפשיתיהם של הילדים על משפחות רביוצר נטל 

    (.2015צורכי הילדים )רבינוביץ, ל עונהביתי כלשהו, שלא תמיד -חוץ



3 

 

משרד על פי אשפוזיות. -מחלוקת לגבי האחריות למסגרות פוסט ישנה 2015נכון לדוח הכנסת בשנת 

פול פסיכיאטרי אינטנסיבי ולאשפוזים אשפוזיות נזקקים לטי-רוב המטופלים במסגרות פוסט, הרווחה

זו, בשיתוף משרד צה שהותם במסגרות אלו, וראוי שמשרד הבריאות יוביל את הטיפול בקבו זמןחוזרים ב

להוביל את הטיפול  אמורבמשרד הבריאות סבורים שמשרד הרווחה  ואילוהרווחה ומשרד החינוך. 

ומוכן אמצעות חקיקה ר בצורך לתת מענה ב. משרד הבריאות מכיעם מגבלה נפשיתמתבגרים בבילדים ו

משרד הרווחה )רבינוביץ', לשיקום ילדים ומתבגרים לאחר אשפוז, אך בהובלת  להיות שותף בחקיקה

2015.) 

 מענים במערכת החינוך

באמצעות זכיין  הביתימערכת החינוך מעניקה שירותים לילדים במסגרות החינוך, האשפוז והחינוך 

)בעלי אבחנה פסיכיאטרית מתוך הרשימה המוכרת  יםנפשי קשיים, תלמידים עם חיצוני. בחינוך הרגיל

( הזקוקים לסיוע )לימודי, חברתי או רגשי( מופנים לוועדת שילוב של הפרעות נפשיות על ידי משרד החינוך

רכיהם ורמת תפקודם( לקבל ובה דנים על המענים האפשריים בבית הספר. תלמידים אלו זכאים )על פי צש

שעות שילוב שמיות אשר מיועדות לתלמיד  –מתוך סל תקצוב דיפרנציאלי  57וב פרטני, הנקרא קוד שיל

מסוים ואינן מתוך "סל שילוב" שמעניק, באופן כללי, מספר שעות מענה של חינוך מיוחד לכלל תלמידי 

גי . סולשילוב על פי אחוזי זכאות המחושבים לפי מספר התלמידים הזכאים ,השילוב בבית הספר

תמיכה מסוג הוראה ולימוד: הוראה מתקנת,  :התמיכות שמוענקות לתלמידים בשילוב פרטני כוללים

, ובכללם אבחונים; תמיכה מסוג התאמות: התאמות לימודיות, התאמת הסביבה מסוגים שוניםטיפולים 

כולוגיים; סייעת או מבוגרים אחרים; שירותים פסי ל ידיהלימודית; תמיכה מסוג סיוע: שירותי סיוע ע

בנה לתלמיד תוכנית חינוכית ייחודית )תח"י( על יועדה על סוג ומידת המענה, תוועזרים. לאחר החלטת ה

ידי צוות בית הספר, המותאמת לצרכיו ולמטרות האישיות שנקבעות בתחום הלימודי, ההתנהגותי 

 והרגשי.

רפואיים, שירות רופא מייעץ, -אטיפולים פר ,בחינוך המיוחד סל התמיכות כולל: יום לימודים ארוך

רפואי בונה לכל תלמיד תוכנית לימודים -עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ועוד. הצוות החינוכי והפרא

תפקודיות -אקדמיות, חברתיות-אישית )תל"א( התואמת את רמת תפקודו ומציבה מטרות חינוכיות

ז באמצעות השתלבות במערכת החינוך לאחר אשפו תלמידיםרגשיות. משרד החינוך מסייע ל-והתנהגויות

בהם התלמיד משתלב שבמסלול לימודים התואם את הצרכים האישיים של כל תלמיד. קיימים מצבים 

או עובר מחינוך רגיל לחינוך מיוחד. יש תלמידים שחוזרים  ,במסגרת שונה מזו שלמד בה טרם האשפוז

עת של פסיכיאטר. תלמידים אלה זקוקים פי חוות ד-ביתית וזאת על-לביתם או למסגרת מגוריהם החוץ

לתמיכה במקום מגוריהם, ובתקופת ההסתגלות הם זכאים לקבל תמיכה חינוכית באמצעות זכיין משרד 

( מפעיל עבור משרד החינוך את תוכנית World ORTהחינוך למתן שירותי חינוך בבית. "קדימה מדע" )

כנית פועלת מכוח חוק חינוך חובה חינם לכל שירותי החינוך לילדים חולים בביתם. התו –"שלבים" 

חינוך ילדי  ,18–3 יחינוך רגיל: גילאילדי יום ) 21הילדים החולים בישראל, אשר נמצאים בבית מעל 

מטרתה המרכזית של תוכנית "שלבים" היא להבטיח את הרצף החינוכי של  (.21–3 מיוחד: גילאי

צוות  .חייהם ולימודיהם גם בעת מחלתם שגרת לשמר אתלהם במידת האפשר  סייעהתלמידים ול
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"שלבים" בשיתוף הצוות החינוכי של בית הספר בונה לכל תלמיד תוכנית חינוכית המותאמת לצרכיו, 

תוכנית הלימודים שלו בטרם מחלתו. בהתאם לתוכנית, לסוג החינוך אליו משתייך ולמצבו הרפואי, ל

בהשלמת פערי הידע  עזורל כדימידים החולים מגיעים מורים מוסמכים מטעם "קדימה מדע" לבתי התל

תלמידי החינוך המיוחד מקבלים גם סיוע חינוכי וטיפולים  .מסגרת החינוכיתההיעדרות מ בשלשנוצרו 

  (.2015; רבינוביץ, 2018; קדימה מדע, 2018)משרד החינוך,  רפואיים, בהתאם לזכאותם-אפר

  שיקוםממטיפול ו נשירה של מתבגרים

הוא  יםנפשי קשייםבגרים עם מתל או שיקום טיפולמתן שירותי ב גורם מעכב שכיחמחקרים מראים כי 

הפסקת הגעה לטיפול . (de Haan, Boon, de Jong, Hoeve, & Vermeiren, 2013)נשירה 

תפקוד הורי לקוי בגורמים מגוונים, כולל: נמצאה קשורה  ( premature termination – dropout,)נשירה

de Haan et al., 2013))אקונומי נמוך-; מצב סוציו (Pelkonen, Marttunen, Laippala, & Lönnqvist, 

-, התנהגות אנטיהברית טיפולית רעוע .((Haan et al., 2014 שייכות אתנית לקבוצת מיעוטו; (2000

מחקר ב .(2018al.Keeffe et ’O ,) יה בגילו של המתבגר מגדילות גם הן את הסיכוי לנשירהיסוציאלית ועל

על מנת לאפיין את הסיבות  ,"עמיתים לנוער"גם ממתבגרים שנשרו מתוכנית איכותני אסף מידע נ נוכחיה

 . מןיוכדי להציע דרכי התמודדות ע פרשושבגינן 

 מעורבות הורים ומשפחה

 בספרות מודגשים שני אופנים מרכזיים של מעורבות הורים ומשפחה בתהליך השיקום וההחלמה של

ה מתייחס לשיתוף ולמעורבות של ל. ממד ההכלsupport))ותמיכה  inclusion))ה לילדים ומתבגרים: הכל

בתוכנית השיקום או הטיפול, לרבות הקניית מידע במסגרת התערבות  ,ההוריםשל ובעיקר  ,המשפחה

ממד התמיכה מתייחס . (Richardson, Cobham, McDermott, & Murray, 2013( חינוכית-פסיכו

חומרית. מחקרים מצביעים על כך המעשית והלסיוע שהמשפחה מעניקה למתמודד ברמה הרגשית, 

הפחתת תחושות לשימור הישגים, להשגת מטרות, להתמדה, לשתמיכה הורית תורמת רבות למוטיבציה, 

 ;Aldersey & Whitley 2015; Dowell & Ogles, 2010; Ellis, 2003)הפחת תקווה מחודשת לדחק ו

2016; Karver,  & Zhang, ,Stamatopoulos, Cohenal., 2016; Kavanaugh,  agel etSchl-Haine

Kalyanasundaram, Duca, 2010; Tooth, -2006; Pernice & Bickman, ,Handelsman, Fields

Glover, & Momenzadah, 2003). ן המענה מעורבות המשפחה וההורים עשויה לחזק את הקשר בין נות

. ישנן השלכות חיוביות (Nock & Ferriter, 2005)טיב את איכות המענה יך להובכ ,למתמודד ומשפחתו

השיקום של המתמודד  בדבר החלטותהלתהליך ההחלמה כאשר המשפחה לוקחת חלק בתהליך קבלת 

(& Hancock, 2018 ,Wonders, Honey( חיוביות . כמו כן, ניתן לראות התגייסות משפחתית והשלכות

. (Stormark, ,Thomsen, Langeveld ,Israel & 2007) הית ובקהילעל תחושת ההחזקה של המתבגר בב

גיוס ההורים והמשפחה לתמיכה בתוכנית "עמיתים לנוער" ולהכללתם שבחשיבות הכל אלו מצביעים על 

 זה. במחקר
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 גישת ההחלמה בבריאות הנפש ושיקום בקהילה

הרואה  ,הרווחת במערכת בריאות הנפש המערבית הייתה הגישה הרפואיתבמשך שנים רבות הגישה 

אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים כ"חולים" שיש לאשפזם למשך תקופות ממושכות במטרה 

ש הושפעה להפחית סימפטומים. בעשורים האחרונים, מדיניות השיקום של מערכת בריאות הנפ

. (Davidson, 2016)הפועלת על פי עקרון "האדם במרכז"  ,גישה הנקראת "גישת ההחלמה"מצמיחתה של 

, אוטונומיהקרון זה מתמקד בשיפור איכות החיים, השתלבות בקהילה והשבה של תחושת שליטה, יע

תקווה לחייו של האדם, גם אם הוא עדיין חווה סימפטומים באחריות ו, וכן בבחירה, משמעות ועצמאות

(Anthony, 1993) חזרה של האדם למצב שקדם למשבר "הבראה" או זו החלמה אינה . למעשה, לפי גישה

הנפשי, אלא בנייה מחודשת של זהות אישית וחברתית ושל חיים בעלי משמעות, על בסיס נטיות ליבו של 

מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על  בה הוא חי.שהאדם וחיבור למשפחתו, לסביבה ולקהילה 

ההחלמה, לרבות חיזוק תחושת שייכות, אוטונומיה, מסוגלות,  תרומתן של פעילויות פנאי לתהליך

 & ,Fenton, White, Gallant, Hutchinson) כאון, דחק ושעמוםימשמעות ותקווה לצד הפחתה של ד

Hamilton-Hinch, 2016; Iwasaki et al., 2014; Shank, Iwasaki, Coyle, & Messina, 2015). 

משמעותיים שחלו ביחס  שינוייםכמה לגישת ההחלמה התבטא ב בישראל, המעבר מהגישה הרפואית

בחקיקת "חוק  כרוךהמדינה והחברה לאנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית. אחד מהשינויים המרכזיים 

. במסגרת החוק ניתן סל שירותי שיקום לאנשים המתמודדים עם "2000-שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס

פקודי החיים המרכזיים שלהם נפגעו בצורה משמעותית ושנמצאו נכות על רקע מגבלה נפשית, אשר ת

מדיניות החותרת לקראת למעשה זכאים לשירותי הסל על פי קריטריונים שנקבעו בחוק. חוק זה קבע 

השתלבות קהילתית מרבית של מתמודדים והשפיע באופן ניכר על איכות חייהם, מעמדם ומצבם )דודאי 

חלה תמורה במוקד ההתייחסות לטיפול באוכלוסייה זו, מאשפוזים (. בעקבותיו 2008לידור, -והדס

(. שינויים אלו ביחס המדינה 2014ממושכים ושהייה במוסדות סגורים ליציאה אל הקהילה )ליפשיץ, 

ת לשיקום בקהילה. אחת לתנופה ביוזמה ובהקמה של תוכניות מגוונו, בין היתר ,והחברה הובילו

 מהתוכניות הללו היא "עמיתים".

עם למתבגרים  הנותנות מענה פסיכוסוציאליבעולם  תוכניות תסקיר

 קשיים נפשיים

 מבוא

בהתאמת מענה ייחודי לאוכלוסיית הנוער )שירותים עלייה במודעות לצורך ל אנו עדיםבעשור האחרון 

, ובשירותי בריאות הנפש (World Health Organization, 2012)נוער( בשירותי בריאות בכלל -מכווני

קיום . יוזמות רבות ברחבי העולם מעודדות (Hughes et al., 2018)מניעה, טיפול ושיקום בפרט, למען 

 .על מנת לעזור לצעירים לפנות לקבלת עזרה ,, העלאת מודעות והפחתת סטיגמהבריאות הנפש שיח בנושא

ולא בהכרח  (Hetrick et al., 2017) (primary care)מנם מרבית התוכניות שמות דגש על טיפול ראשוני וא
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שנים האחרונות החל שינוי תפיסתי . ב"עמיתים לנוער"מענה שיקומי לשעות הפנאי, כמו מספקות 

 ,.Kessler et al) קייםהעל מנת להקטין את הפער , נוער ולצעיריםומערכתי במתן שירותי בריאות נפש ל

 ,.Costello et al)אך לא פונים זקוקים האלו לבין לטיפול ופונים לעזרה זקוקים הבין מתבגרים  (2005

  .(McGorry et al., 2007) צעיריםלהשירות צריך להיות מותאם ומוכוון ; ולשם כך (2014

שירות  החלו רפורמות למעןצות הברית ארבאסיה ובדנמרק, בקנדה, באירלנד, בבריטניה, באוסטרליה, ב

תחומי לבריאות -רב שינויים ליצירת שירות הכולל בתוכו מענה ןהוב ,(McGorry et al., 2014)מכוון נוער 

 ,, הוליסטי, לנוער ולצעיריםאינטגרטיבי מענהגופנית, נפשית ושירותים סוציאליים במקום אחד. מדובר ב

מענה זה מאפשר לבני הנוער להגיע  .Integrated youth health care: one stop shopשנקרא בספרות: 

ארגון פי -על .(Hetrick et al., 2017) בו הם יכולים לקבל שירותי רפואה, טיפול ושיקוםשלמרכז אחד 

אינטגרטיביים  שירותים, על (World Health Organization, 2012) 1וצעירים נוערלהבריאות העולמי 

התמודדויות, קשיים ושל ולטווח רחב  ההתפתחותיים הםרכיו( מותאמים לצ1) עבור מתבגרים להיות:

 ;יםגילארחב של מגוון מענה למספקים ו ,פעילותשעות ו מבחינת מיקום יםנגיש (2) ;כולל מצבים חמורים

על מנת להפחית סטיגמה וליצור ת(, קליני-מרפאתית )שאינהפורמלית -נראות אידידותיים לנוער, בעלי ( 3)

שונים, ומהווים  חוגיםו מנויותופעילויות של אפנאי, מספקים בשעות הפעלים מו( 4) ;לנוער מזמיןמרחב 

קיום לבקהילה, מעודדים שותפות ומודעות  יםמעורב (5) ;שהותפגש ולילה ויוכלו בשנוער בני למרכז 

בעלי צוות  (8) ;(evidence-based)( מבוססי מחקר 7) ;ופרטיות בעלי חיסיון( 6) ;השירות בקהילה

בעלי ניסיון בעבודה עם נוער, בעלי יכולת , ים, מכבדאנשי מקצוע מסבירי פנים –המוכוון לעבודה עם נוער 

מעודדים ( 9) ;שלהם השיקוםקבל החלטות בתהליך לולבחור  המתבגריםלספק מידע ולעודד את 

יישום בק בתכנון, חללוקחים הנוער ומשפחותיהם בני  – השתתפות פעילה של הצרכנים בשירות עצמו

. המדינות המובילות (Hetrick et al., 2017)פת של השירות טהערכה שו מבצעים( 10) ;השירות תהערכבו

להלן תוכניות הנותנות מענה  זילנד, צרפת ואירלנד.-במדיניות האינטגרציה הן אוסטרליה, קנדה, ניו

ם נפשיים )רשימה מסכמת של קשייפסיכוסוציאלי בשעות הפנאי בקהילה למתבגרים המתמודדים עם 

 . (1התוכניות מוצגת בנספח 

מרכזים בערים, בפריפריה  100-יותר מהמונה כיום , Headspace 2006באוסטרליה מתקיימת משנת 

 פישיתו תוך כדי יצירתמרכזים מענה חברתי וקהילתי, ניתן במענה הרפואי והטיפולי על הובכפרים. נוסף 

בהדספייס זאת ועוד, בנוער )הצרכנים(.  פעולה עם גופים שונים )בתי ספר, שירותי רווחה( לתמיכה מיטבית

אשר נותנים את הדעת  ים,בוגרי המרכזממורכבת ממתנדבים והמטפחים קבוצה של צעירים מובילי דעה 

                                                 

1 World Health Organization framework for adolescent and young adult-friendly services  
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חתת סטיגמה הפבפעילויות הסברה וב, לנוער על השירותים השונים במרכזים ועוסקים במתן תמיכה

.(. במחקרי הערכה 2.1של המרכז בנספח  דוגמהתמונה ל ו)רא 2במרכזים, בקהילות ובמדיה החברתית

נוער ובני משפחה  –שנערכו על הדספייס אוסטרליה נמצאה שביעות רצון גבוהה של הצרכנים 

(Rickwood et al., 2017; Rickwood et al., 2015);  תוצאות חיוביותHilferty et al., 2015; 

Rickwood et al., 2015),  יפור ברמת המצוקה הנפשית בסוף דיווחו על שוכמעט מחצית מהצרכנים

הוטמע במדינות נוספות בעולם. בישראל התוכנית החלה  הדספייס. מודל (Hilferty et al., 2015)הטיפול 

מועד -נה טיפולי קצרולאחרונה נפתח מרכז גם בירושלים. במרכזים ניתן מע ,2014לפעול בבת ים בשנת 

אשר  ,Mindתוכנית נוספת באוסטרליה היא  3תוך שימת דגש על קשר עם הקהילה., 25–12 לגילאי

פעילויות  ,פעילויות יצירתיות בשעות הפנאי , כגון:46–16 לגילאי יםפסיכוסוציאלים מספקת שירותי

מתמודדים אשר תומכים במתמודדים  – (peer support) מיומנויות ותמיכת עמיתיםרכישת , חברתיות

ובאתגרים  חוויותב תףניתנת הזדמנות לשאלה, המופעלות סביב פעילויות פנאי,  בקבוצות תמיכהאחרים. 

  4.עם קשיים נפשיים יםתמודדהעומדים בפני מתבגרים המ

. תמיכת עמיתים באמצעותהפועלת  ,Youth MOVE National תוכנית 2007-הוקמה ב צות הבריתארב

מדינות ברחבי  35-הפזורים ב ,סניפים 60-לקידום זכויות באמצעות מעורבות בקהילה ברתה להוביל מט

 SPOT ,שירות אינטגרטיבי( )ארצות הברית מדינת מיזוריבהוקם  2008בשנת  5.ארצות הברית

(Supporting Positive Opportunities with Teens), רפואי, סוציאלי, שיחות תמיכה, מענה מספק ה

 ,24–13 לגילאי (the SPOT youth center)מרכז נוער  קיים מקוםהפניה לגורמי טיפול שונים. בייעוץ ו

על  הנוער לבלות ולהשתמש בשירותים שונים )כביסה, מקלחת, מחשבים ומטבח(. נוסף בו יכולים בניש

יות, משחקים, מנווא גון:כמתח,  הפחתתהקניית כישורים ולמהנות לופעילויות מובנות יש , במקום כך

AMP  תקיימה התוכניתה 2014–2009 בשניםצות הברית באר 6בישול, צפייה בסרטים והרצאות.

(Achieve My Plan!), בתהליך קבלת ההחלטות פות פעילה מתבגרים להשתת שמטרתה הייתה לעודד

כיום התוכנית  7עדות.וובבישיבות ו רכיהם ורצונותיהםודעותיהם, צ ם, כגון הבעתבתוכנית השיקום שלה

 Youthארגון ינטרנט בלבד.מצעות הא, ועברה למתכונת המספקת תמיכה ומענה בא+AMPנקראת 

                                                 

2 https://headspace.org.au/ 

3 https://headspace.org.il/ 

4 https://www.mindaustralia.org.au/# 

5 https://youthmovenational.org/ 

6 http://thespot.wustl.edu/ 

7 https://www.pathwaysrtc.pdx.edu/p3c-achieve-my-plan 
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ERA , צעירים תוכניות לקידום בריאות למציע למתבגרים ו צות הברית,מדינות ברחבי אר 39-הפועל ב

ובהן  8שרה שונות,הנפש, סנגור עצמי, העצמה, מנהיגות, ניהול משברים, מניעת התאבדויות ותוכניות הכ

The Drop Model במדינת אורגון בחמישה מועדוני נוער , הפועלת(drop-in center)  ,וכוללת מפגשים

סיוע בהכנת ו , פיתוח כישורי מנהיגות, תמיכת עמיתיםפעילויות חברתיות )משחקים, צפייה בסרטים(

 9., בהשראת מודל הדספייסשיעורי הבית

המתמודדים. שיתוף של המדינה ובעל ידי משרדי הבריאות והרווחה  YEESIארגון  2011-ב םבפינלנד הוק

להיות חברים להיות מעורבים בפעילויות התנדבות, או  29–13 הארגון מציע למתבגרים ולצעירים בגילאי

מרכזי נוער שנקראים "פינות יסי"  , הארגון מפעילעל כך ישיבות הנהלה שנתיות. נוסףבארגון ולהשתתף ב

(yessi hubs)  נפגשים המתבגרים, תומכים זה בזה ומארגנים ובהם אשר הוקמו בבתי ספר ובקהילה

היא תוכנית  Pelitalo 10רכיהם )פעילויות חברתיות, עזרה בלימודים ועוד(.ופעילויות ומפגשים לפי צ

התוכנית מפעילה חוגים  לבריאות הנפש.על ידי הארגון הפיני  2015-נוספת בפינלנד, שהוקמה ב

לא מתמודדים יוצרים יחד משחקי מחשב בליווי מתבגרים בהם מתבגרים מתמודדים ושאינטגרטיביים 

 11מדריכים.

חברתי הכולל חזרות, -. זהו פרויקט מוזיקליReeltime Musicתוכנית  1997בבריטניה מתקיימת משנת 

במטרה  ,הם(משליקה זמוהקלטות והופעות של מתבגרים מתמודדים בפסטיבלים )שאף הקימו פסטיבל 

מנהלים קמפיינים במדיה ומראיינים  המתבגרים, על כך נוסף. בריאות הנפשלהעלות את המודעות לנושא 

תוכנית בבריטניה עוד  12.(2.2ה בנספח דוגמתמונה ל ורא) בריאות הנפשאנשים באשר לדעותיהם בנושא 

 ןאשר באמצעות ,נעה()גרפיקה  Animated Gifs יצירת, הכוללת סדנאות  Aye Mindהיא 2013משנת 

. התוצרים מתפרסמים במדיה בריאות הנפשאת עמדותיהם ורגשותיהם בנושא טאים המתבגרים מב

תנועת בבריטניה נוסדה  1993בשנת  13מגבלות נפשיות. כלפיכחלק מקמפיין להפחתת סטיגמה 

YoungMinds  .רים צעילמטרתה לאפשר למען שיפור הבריאות הנפשית של ילדים וצעירים במדינה

בדרכים  פגין מעורבותולה לבריאות הנפשעלות את המודעות ה, לת עמדותיהםלהשמיע אאותם  ולעודד

התנדבות, כתיבת בלוג, הכשרות, השתתפות בפעילויות שונות )אירועי ספורט(, אקטיביזם,  כגון: ,שונות

תמיכה טלפוני  קומפעילה תנועה הקבוצות במדיות חברתיות. כמו כן בכנסים ובהשתתפות בקמפיינים, 

                                                 

8 https://www.youthera.org/ 

9 https://www.youthera.org/drop-model-1 

10 https://yeesi.fi/ 

11 http://gamedevclub.munstadi.fi/ 

12 https://www.reeltimemusic.net/ 

13 http://ayemind.com/ 
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 צעיריםלמציעה לנוער וה ,תוכנית נוספת בבריטניההיא  The Junction 14 .למתבגרים מתמודדים להורים

תמיכה אישית, ייעוץ והשתתפות בפרויקטים יצירתיים בקבוצות או  שירותי 21–12 גילאימתמודדים 

 באנגליה 15.(2.3תמונה לדוגמה של המרכז בנספח  ו)רא ', כתיבה יוצרת ועודזשירה, ציור, קולא :יחידיםכ

מטרה , בבמרכזים בקהילה ובבתי ספר Time To Changeתנועה חברתית בשם  2007פועלת משנת 

באמצעות והתנועה באתר בקרב הציבור.  סטיגמה ואפליה לבריאות הנפש ולהפחיתאת המודעות  הגבירל

 16אישיים.ה הםסיפורידדים את משתפים המתבגרים המתמו קמפיינים במדיות חברתיות

באופן אקטיבי מעודדים את הנוער לפעול בה ש Mind Matters, תוכנית 2015משנת  בהולנד מתקיימת

ובאמצעות כתיבת דוחות במדיה,  סרטוני וידיאוושיתוף צילום , באמצעות ופוליטי להפחתת סטיגמה

 17בשני כנסים של האיחוד האירופי.הוצג על ידי המתבגרים  הראשון דוח. ההמתבגרים רכיוהמציגים את צ

מרכזים  13-מונה כה ,Headstrong)נקראה  2016)עד  2006משנת  Jigsaw תוכנית באירלנד מתקיימת

מתנדבים במסגרת התוכנית  .25–12 צעירים בגילאילהמספקים שירותים פסיכוסוציאליים לנוער ו

בנושאים כגון קבלת החלטות, ) משמשים כפאנל יועצים 25–16 בגילאי (Youth Advisory Panel)צעירים 

 משתתפים בפעילויות הסברה שונות במרכז( ומנהיגות, איכות והתאמת השירות לאוכלוסיית היעד

מחקר הערכה על התוכנית מצא כי המשתתפים בתוכנית הציגו ירידה משמעותית ברמת  18בקהילה.ו

 .(O’Keeffe et al., 2015)המצוקה הנפשית 

, Association Nationale Maisons des Adolescents שירות אינטגרטיבי 2004בצרפת הוקם בשנת 

מרכזים. המרכזים מספקים  104-( ב25–11 המציע מענה פסיכוסוציאלי ורפואי עבור נוער וצעירים )בגילאי

ויש בהם מגוון של פעילויות  ,אזור ישיבה, גינה, בית קפה וספרייה דוגמהסביבה נעימה ומותאמת לנוער, ל

יקלית, פעילויות ספורט, בישול, גינון, ריקוד, אופנה, עיצוב שיער, זמנויות וציור, רדיו ויצירה מוופנאי: א

  19יקה, מופעים קומיים, צפייה בסרטים ושיעורי ספרות.זמו

הממומן אינטגרטיבי שירות  , 1994YOSS (The Youth One Stop Shop)בניו זילנד מתקיים משנת 

 25–10 בגילאי לנוער פסיכוסוציאלי ורפואי מספק מענהו ותפרטי תרומותעל ידי משרד הבריאות ו

ספות, שולחן ויש בהם  אשר מהווים סביבה מזמינה לנוער ,מרכזים 14-ב. השירות ניתן משפחותיהםלו

                                                 

14 https://youngminds.org.uk/ 

15 http://the-junction.org/ 

16 https://www.time-to-change.org.uk/ 

17 https://www.njr.nl/en/ 

18 https://www.jigsaw.ie/ 

19 https://anmda.fr/ 
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השירות תוכניות ע מציעוד תחושת שייכות לקהילה. במטרה ליצור מנויות, וואיקה זמוביליארד, פעילויות 

  14.20–10 כישורי חיים לנוער בגילאי

לנוער ספק המ, CHAT (Community Health Assessment Team)מרכז  2009-בסינגפור הוקם ב

הפניות ו מענה ראשוני של תמיכה, מידע )על בריאות הנפש(, תיאום טיפול 30–16 בגילאיצעירים לו

סדנאות הכשרה לתמיכת עמיתים, מייצר שותפויות, פרויקטים עוד מספק המרכז לשירותים נוספים. 

בכלל ולמרכז בפרט, לבריאות הנפש להפחתת סטיגמה ולהעלאת המודעות  וקמפיינים בקהילה ובמדיה

המרכז בנספח של  דוגמהתמונה ל ורא) יצירת סרטיםו מנויות, תערוכותובאמצעות תיאטרון, אוזאת 

2.4.)21  

)במסגרת פרויקט מחקר שנקרא  It’s Ok To Talk התוכנית 2018–2016בהודו התקיימה בשנים 

PRIDE,  בשיתוף אוניברסיטת הרווארד ובמימוןWellcome Trust)במסגרת התוכנית , בריטניה .

מען להשתתפו נוער וצעירים בפעילויות בקהילה )אירועים וסדנאות( ויצרו קמפיינים במדיה החברתית 

באמצעותו ניתן לנהל דיאלוג בנושא ש התוצר של התוכנית הוא אתר לבריאות הנפש.העלאת המודעות 

מוצרים  מפתחיםבפרויקט המחקר  ,כמו כן 22.סיפורים אישיים, לבקש ולקבל עזרהב, לשתף בריאות הנפש

 23כגון חוברות קומיקס ואפליקציות.בריאות הנפש, לעזרה עצמית וללמידה בנושא של 

שירות ממשלתי  ,YWHO (Youth Wellness Hubs Ontario) 2017נוסד בשנת  ,קנדה ,אונטריוב

לפערים במערכת ( פסיכוסוציאלי, חינוכי, רפואי, הכשרתי, תעסוקתי ודיורי)אינטגרטיבי הנותן מענה 

 מעורבות מתבגרים ובני משפחה יםשירות מעודדב מרכזים.ארבעה ב 25–12 צעירים בגילאילנוער ול

 הערכת השירות בעזרת סקרים ,סמינרים מקווניםבהשתתפות באירועים קהילתיים ו באמצעות

תמיכת במרכזים מציעים  ,. כמו כןקבלת החלטות בוועדות מקומיות ומחוזיותבתהליך השתתפות ו

, על מנת להפוך ACCESS Open Minds שירות אינטגרטיבי נוסף,בקנדה הוקם  2014-ב 24עמיתים.

בהם שעם מענה רפואי ופסיכוסוציאלי, מרפאות של בריאות הנפש למרכזי שירות אינטגרטיביים 

מרכזים  14-יקבלו מענה הוליסטי במקום אחד. תהליך זה מתקיים ב 25–11 מתבגרים וצעירים בגילאי

בקנדה נוסף שירות אינטגרטיבי  25ברחבי קנדה, בחלקם יש מועדוני נוער המציעים פעילויות פנאי.

                                                 

20 http://www.yoss.org.nz/home.html 

21 https://www.chat.mentalhealth.sg/ 

22 http://itsoktotalk.in/ 

23 http://www.sangath.in/pride/ 

24 https://youthhubs.ca/en/ 

25 http://accessopenminds.ca/ 
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 24–12 בגילאי צעיריםללנוער ו סוציאליופסיכו רפואי מספק מענהו 2015-, שהוקם ב Foundryהוא

 מרכזים בשמונה קהילות בקולומביה הבריטית )פרובינציה בקנדה(. 11-בהשירות ניתן משפחותיהם. לו

המקנה כלים לשיפור , BounceBackותוכנית  קבוצות תמיכה של עמיתים מומחיםבמרכזים מתקיימות 

מאמן אישי או באמצעות  בעזרת ,דיכאון, לחץ או חרדהומעלה המתמודדים עם  15הבריאות הנפשית לבני 

 תיתמיכם מענה מיקיי , באתר של השירותעל כך נוסף וסרטונים. תר האינטרנטבא לעזרה עצמית חוברת

בטלפון ובצ'אטים, תמיכת עמיתים, קישורים לאפליקציות, משחקים ומדריכים לעזרה נפשית ולתמיכה 

  26(.2.5המרכז בנספח של  מהדוגתמונה ל ורא) בחברים ובני משפחה

 סיכום

 גישת ההחלמה והשיקום בקהילהבהתוכניות לעיל מצביעה על כך שהתוכניות בקהילה דוגלות  24סקירת 

. בעשור האחרון יש מגמה ליצירת שירותים מכווני נוער אשר יהיו נגישים ומזמינים יותר ותהומקדמות א

מניעה, בשיקום ובבכך שיספקו מענה הוליסטי ואינטגרטיבי במקום אחד. התוכניות מתרכזות בטיפול, 

 מן עלימתוך הבנה כי כמחצית מההפרעות הנפשיות מתחילות בגיל הנעורים ויש לנרמל את ההתמודדות ע

אלו שלא פונים. באופן בין לטיפול ופונים לקבלת עזרה לזקוקים המנת להקטין את הפער בין מתבגרים 

את מספק הכללי, מחקרי הערכה על תוכניות מכוונות נוער מראים שביעות רצון גבוהה, בעיקר מהצוות 

. (Hetrick et al., 2017)שתואר כחברותי, מכבד, מבין לליבם של המתבגרים ואינו שיפוטי  ,השירותים

כמו כן, מחקרים מראים כי גישת השירות האינטגרטיבי מעלה את הנגישות ולכן את רמת הצריכה של 

 .(Hilferty et al., 2015; O’Keeffe et al., 2015)הנוער את השירות 

)המתבגרים  צרכניםהבולטות שנמצאו בתוכניות בקהילה שייכות לשתי קטגוריות מרכזיות: ההמטרות 

קידום הרווחה ( 1): צרכניםההמטרות השיקומיות עבור . שייכים הם אליהש הקהילהו ותיהם(ומשפח

על ידי מעורבות הצרכנים )נוער ובני משפחה( בקבלת ההחלטות , אישית הנפשית באמצעות העצמה

בתהליך השיקום שלהם, הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים, השתתפות בפעילויות חברתיות 

( קידום מעורבות של מתמודדים בקהילה הרחבה באמצעות פעילות התנדבותית, 2) ;עם בני גילםחוגים בו

הבניית השירות עצמו. בומעורבות בהערכת ו םרשתות חברתיות לסנגור עצמי, אקטיביזבשימוש במדיה ו

והפחתת  ולקיום התוכניות, מודעות לנושא בריאות הנפשה: העלאת הקהילההמטרות המרכזיות עבור 

 באמצעים שונים. הציבורית סטיגמה ה

 מזמינה פיזית סביבה( 1): הם נוער הבאים לידי ביטוי במרבית התוכניות שירותים מכוונימאפיינים של ה

מרכז נוער המספק אזור לבילוי בשעות הפנאי, פעילויות חברתיות מובנות, חוגי  – לנוער וידידותית

 וערוציפלטפורמות מקוונות ( 2) ;להפגת מתחולהנאה מנויות ופעילויות להקניית כישורים שונים, וא

ב האתרים בעלי נראות וכל התוכניות המפורטות לעיל מתחזקות אתר אינטרנט. ר – נוער מכווני תקשורת

פניות להצטרפות לתוכנית )הפניה ל עם אפשרותנגיש ומכוון לצעירים, מזמינה וצבעונית, מעוצבים באופן 

                                                 

26 https://foundrybc.ca/ 
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חברתיות הברשתות  כמו כן, התוכניות בעלות ייצוג פעיל מצוקה.של מצבי במקרה מענה טלפוני עצמית( ו

, שבאמצעותן ניתן לפרסם ולשווק את התוכניות ולהגיע לקהל רחב יותר )פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר(

שיתוף בסיפורים אישיים; להציע למתן במה לנוער להבעה עצמית ו באמצעותשל צעירים; לעודד העצמה 

ולהשתמש בהן כפלטפורמה לקמפיינים להפחתת הסטיגמה על בריאות הנפש בקרב תמיכת עמיתים 

מרבית התוכניות מאפשרות פנייה עצמית לקבלת עזרה ופנייה של בני משפחה או  – הפניות( 3) ;הציבור

חברים לקבלת עזרה עבור הקרובים להם. ייצוג פעיל של התוכניות במדיה וברשתות החברתיות מאפשר 

לנוער )ללא תיווך של גורמים מפנים(, באמצעות ממשק הזמין להם ב"שפה שלהם", מה פנייה ישירה 

מעורבות בקהילה ויצירת שיתופי ( 4) ;שעשוי לעלות את כמות הפניות העצמיות ואת רמת צריכת השירות

הנוער והצעירים מעודדים להיות מעורבים בקמפיינים להפחתת סטיגמה בקרב הציבור,  – פעולה

ונים ובאמצעות המדיה. כמו כן, מרבית התוכניות פועלות בשיתוף עם שירותים שונים באירועים ש

 (5) ;שותפים שונים בקהילהמעמותות ומבקהילה, וחלקן מקבלות מימון נוסף או בלעדי מתורמים, 

מרבית התוכניות מעסיקות צוות מחקר פנימי אשר מערב את הצרכנים בהערכה שוטפת  – הערכת השירות

 ,כניות אשר עליהן נערכו מחקרי הערכה חיצוניים הבודקים אפקטיביותו. אולם מעטות התשל השירות

 "עמיתים לנוער"אודות תוכנית על הנוכחי מחקר הולכן מעטים המאמרים האקדמיים בנושא. בהקשר זה, 

להערכה חיצונית אשר נדרשת מבחינה מקצועית ואתית על מנת להעריך באופן בלתי תלוי  דוגמהמהווה 

 שביעות הרצון של הצרכנים. בהפעלת התוכנית, ובים והמעכבים בהקמת התשתית, מת הגורמים המקדא

  "עמיתים לנוער"תוכנית 

ראשונה מסוגה בארץ מטעם משרדית -תוכנית פיילוט בין ,החלה לפעול "עמיתים לנוער" 2018בינואר 

והקרן למפעלים מיוחדים  החינוךמשרד  ,בשיתוף משרד הבריאות (יתביצועהזרוע ה) החברה למתנ"סים

עדר מערך תמיכה למתבגרים המתמודדים עם ילאומי. "עמיתים לנוער" מספקת מענה לההשל הביטוח 

מיועדת היא ו בקהילה בשעות הפנאי, השתלבות חברתיתקשיים נפשיים. התוכנית מציעה מערך 

אזורים  ישהשהדרגה בהמתמודדים עם קושי נפשי. הפעלת הפיילוט החלה ב 18–12 בנימתבגרים ל

בהם מחלקת נוער: חיפה והקריות )בית חולים מעלה שגיאוגרפיים בקרבת בתי חולים פסיכיאטריים 

רחובות, נתניה,  –הכרמל(, באר שבע )מרפאת טל באר שבע(, ובקרבת בתי ספר לילדים עם קשיים נפשיים 

המרכז של  שלוחותב מתבגרים עשריםכלענה מספקים מ או רכזת רכז ,. בכל אזורכרמיאלפתח תקוה ו

    27.למשתתפי התוכנית יםהקהילתי בעיר ואף בעיר שכנה, על מנת להיות נגיש

לגורמי טיפול על מנת לחשוף אותם למענים שמציעה התוכנית:  ה של הרכזיםיפני כוללשיווק התוכנית 

חוברת על פי  אישית. ותחונכושירותי ת /רכזמהפעילויות פנאי, ליווי פרטני וקבוצתי בו םבחוגישילוב 

                                                 

כגון: מרכזים קהילתיים )מתנ"סים( שבהם מתקיימים חוגים ופעילויות לרב לגיל השלישי; מרכזי/מועדוני נוער המספקים  27
מחלקות נוער עירוניות הכוללות משרדים המספקים מענים לנוער בעיר )כגון: מועדוני אזור בילוי בשעות אחר הצוהריים לנוער; 

הנוער, תוכניות מנהיגות ומעורבות חברתית, הכנה לצה"ל ושירות משמעותי, תנועות נוער ושנת שירות(. כמו כן, שניים 
 מהרכזים מקיימים פגישות עם הנערים גם בבתי ספר.
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מהשירות איש מקצוע , תהליך ההפניה לתוכנית יכול להתבצע על ידי 2020ממאי  הלי עמיתים לנוער"ו"נ

  28.בריאותובלתי פורמלי(, רווחה, ו בריאות הנפש, חינוך )פורמלי מימתחוהציבורי או הפרטי, 

סיכום פסיכיאטרי או ו/ במשרד החינוך 57קוד בעל/ת , 18–12 בגיל הנער/ה :קבלה לתוכניתקריטריונים ל

כנית ומילוי טופס ההפניה לת, כניתולת פנייתובזמן  ה/ומפורט המתאר את מצבו עדכני או פסיכוסוציאלי

שיתוף פעולה הוא  קבלה נוסףתנאי  .וההורים להשתתפות בתוכנית ה/הנער תהסכמו, הגורם המפנה ל ידיע

טוב מכיר ה (או כל איש מקצוע אחר, מהרווחה 29וערעובד/ת נת בית ספר, /ץת יוע/ךמחנ) איש מקצועעם 

ויתור ול ה/ההורים והנער תוהסכמ( חשיבה עם רכז התוכניתלויוכל להיות שותף לליווי ו ה/את הנער

בטיפול רגשי על בסיס קבוע, על הרכז  םאינ ה/נערשהבמקרה  סודיות ולשיתוף פעולה בין הרכז לגורם זה.

 בהשתתפות בטיפול. לתוכנית  םת קבלתייהתנ בדברת יעץ עם מנהל התוכניילהת

מרכז  – מת"יאותממערכת החינוך מ :והבריאות ממשרד החינוךהם ב הגורמים המפנים לתוכנית ור

בתי ספר לחינוך מיוחד )קשיים מו (57קוד , בעלי )נוער המשולב בבתי ספר רגילים תמיכה יישובי או אזורי

)מחלקה סגורה, מחלקה פתוחה,  בתי חוליםמו לבריאות הנפשמרפאות מ נפשיים(; וממשרד הבריאות

הפניות לתוכנית התפלגות  (26.2.2020וועדת היגוי בתאריך ב)הנהלת התוכנית על פי דיווח  30.אשפוז יום(

 מ"אחר".  שלושהמהרווחה ו שמונה ממשרד הבריאות, 65, משתתפים ממשרד החינוך 65הינו: 

: עבור המתבגרמדים: המתבגר, משפחתו והקהילה הרחבה. מטרות התוכנית מתייחסות לשלושה מ

התוכנית מקדמת שילוב מיטבי בקהילה, מניעה של אשפוזים חוזרים וקיצור ימי אשפוז; חזרה לתפקודים 

 יםאופייניים לגילו, תוך שילוב בקהילה על פי מטרותיו האישיות והקניית כישורים ומיומנויות הנדרש

הגברת תחושת  ;וק משמעותי שיביא לתחושת סיפוק ומימוש עצמילהשתלבות חברתית; מציאת עיס

: התוכנית בגרעבור משפחת המתהפחתת בדידות וסטיגמה עצמית.  ;המסוגלות והשייכות לקהילה

: התוכנית מכוונת לשינוי עמדות בקרב חברי הקהילה כלפי עבור הקהילה. הרכזיםמספקת תמיכה על ידי 

, באמצעות העלאת המודעות לתחום ומתן כלים למסגרות חברתיות בקהילה יםנפשי קשייםמתבגרים עם 

 כדי שיוכלו לסייע לבני נוער המתמודדים עם קושי נפשי. 

  

                                                 

 , נספחים: מכתב פנייה ראשונית לגורמי טיפול.(9.8.2018מתוך חוברת לרכז ) 28

 עובד סוציאלי שאחראי לקשר עם הנוער. 29

. חשוב לציין כי בזמן סיום כתיבת 18.5.2020חוברת הרכז המעודכנת נכון לתאריך  –מתוך חוברת "נוהלי עמיתים לנוער"  30
 הדוח עדיין חלים שינויים בחוברת ההדרכה.
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 31בתוכנית המשתתפים היקף: 1.1טבלה 

 לוסך הכ קריטריון דיווח

 מתבגרים 155 עד מועד הדיווח בתוכניתשתתפים מ

 מתבגרים 110 במועד הדיווחפעילים משתתפים 

המיועדות למתבגרים עם קשיים נפשיים )חברתיות סגרגטיביות  קבוצותב משתתפים
ובקבוצות יקה(. זוקבוצת מו 32בלבד, לדוגמה: קבוצת מיומנויות חברתיות, שאקל

)המשלבות מתבגרים מהתוכנית ומהקהילה בפעילות פנאי, לדוגמה:  אינטגרטיביות
 נגרות וכישורי חיים( קבוצת בישול, אילוף כלבים, טניס שולחן,

 מתבגרים 90

 מתבגרים 75 תעסוקהבהתנדבויות ובאו /ו השתלבו בחוגיםאשר  משתתפים

 מתבגרים 55 היו מאושפזים לפני השתתפותם בתוכניתאשר ים תבגרמ

 מתבגרים 11 במהלך ההשתתפות בתוכניתמתבגרים אשר אושפזו 

 מתנדבים 56 חונכים אשר השתתפו בתוכנית 

 מתנדבים 31 פעילים בעת הדיווחחונכים 

 

 מטרות המחקר

תוצאות המדידת נועד ללא ו ,תוכנית "עמיתים לנוער"אודות על  מעצבמחקר  מחקר איכותני זה מהווה

 : תשתית התוכנית,מטרות המחקר מחולקות לשלוש זרועות הקשורות זו לזו אפקטיביות של התוכנית.הו

 והפקת לקחים. ,הערכת והפעלת התוכנית

  תשתית התוכנית

 אפיון והערכת תהליכי הגיוס וההפניה לתוכנית.  .1

 אפיון המשתתפים בתוכנית.  .2

 הערכת הכשרתם של הרכזים למילוי תפקידם בתוכנית.  .3

  הערכת הפעלת התוכנית

 זיהוי נקודות חוזק וחולשה בהפעלת התוכנית.  .1

                                                 

 .26.2.2020בוועדת היגוי שהתקיימה בתאריך על פי דיווח הנהלת התוכנית  31

 תנועת נוער מטעם החברה למתנ"סים )שטח אקסטרים וקהילה לנוער ע"ש אריק שרון(. 32
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 גרים והוריהם. אפיון תהליכי העבודה של הגורמים המפנים, הרכזים והחונכים עם המתב .2

פעילויות, ביישום רכיבי התוכנית והמשאבים הנדרשים ליישומם, כגון: השתלבות בחוגים ו ה שלבחינ .3

ליווי פרטני על ידי איש מקצוע, השתתפות בקבוצות למיומנויות חברתיות, השתתפות בהדרכה 

 הורית, חונכות אישית על ידי מתנדבים וכדומה. 

בחינת רכיבים שלהם ביקוש גדול יותר מרכיבים אחרים, רכיבים חסרים, ואפיון המשתתפים שצרכו  .4

 כל רכיב. 

בחינת הצורך ושביעות הרצון של המתבגרים והוריהם מהתוכנית, לרבות תהליך הקבלה, תרומת  .5

 הרכיבים השונים, ותפיסתם באשר לגורמים מקדמים ומעכבים בתוכנית. 

 ה מהתוכנית. זיהוי הסיבות לנשיר .6

 . (סוגי מסגרות הפנאי שבהם משתלבים המתבגרים בתוכנית )קבוצות, חוגים ותנועות נוערשל מיפוי  .7

 הריים לפעילות החינוכית עם צוות בית הספר. ואפיון הממשק בין פעילות הפנאי אחר הצ .8

  הפקת לקחים

 הרחבתה בהמשך. להתוכנית ו( שיהווה בסיס לשיפור best practiceהצעות ייעול למודל עבודה מיטבי ) .1

 כלים למדידת אפקטיביות במחקר המשך. ה עלהמלצ .2
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 שיטת המחקר: שני פרק

מתבגרים  לקידום השתלבותם בקהילה שלבארץ הראשונה  ,ת "עמיתים לנוער"תוכנין את בח זהמחקר 

 כללזה מחקר איכותני . חודשים 18נמשך ו, 2019בפברואר החל  המחקר .יםנפשי קשייםתמודדים עם המ

וקבוצות מיקוד. לבקשת הוגי ומפעילי התוכנית נאספו  איסוף נתונים באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים

וכן נתונים  ,אודות אפיון המשתתפים בתוכנית באמצעות שני שאלוניםעל כמותניים נתונים משלימים 

  .כמותניים על מתבגרים שנשרו

 אוכלוסיית המחקר

 :אוכלוסיות מונהשמרואיינים מ 86כלל המחקר 

ן למפעלים הקרממשרד החינוך, מנציגים ממשרד הבריאות, שמונה  –נציגי ועדת ההיגוי של התוכנית  .1

 החברה למתנ"סים )שבע נציגות ונציג אחד(.מלאומי והביטוח השל  מיוחדים

 .כל שבעת הרכזים )שש רכזות ורכז אחד( – "עמיתים לנוער"רכזי  .2

 .עשרה חונכים )חמישה חונכים וחמש חונכות( –" עמיתים לנוער"חונכים ב .3

 .תשע מרואיינות )חמש ממשרד החינוך וארבע ממשרד הבריאות( – גורמים מפנים בקהילה .4

במשרד החינוך  57קוד , בעלי לפחות שלושה חודשיםשל מתבגרים המשתתפים בתוכנית )השתתפות  .5

 .בנים(ותשעה  בנות 11מתבגרים ) עשרים –( ו/או סיכום פסיכיאטרי או פסיכוסוציאלי

 .אבות( ושלושה אימהות 17הורים )עשרים  – של המתבגרים בתוכנית הוריהם .6

 .בנים(ושלושה  בנותשתי חמישה נושרים ) – נושרים מהתוכנית .7

 .אבות(ושני  אימהות )חמששבעה הורים  – של הנושרים הוריהם .8
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 שנאספו במחקר האיכותני מאפיינים דמוגרפיים

 רכזים – דמוגרפיים: מאפיינים .12טבלה 

מצב  גיל ניסיון תעסוקתי השכלה 

 משפחתי

 מקום עבודה ניידות

תואר ראשון  1
בפסיכולוגיה, בלימודי 

תואר שני בתחום 
 הפסיכולוגיה

עבודה ביחידה להדרכה 
הורית של חיים עומר עם 
הורים לילדים עם הפרעות 
התנהגות, מרכז שניידר 
 לרפואת ילדים בישראל 

 מתנ"ס ובית ספר + רווק/ה 33

תואר ראשון בעבודה  2
סוציאלית ותואר 
 ראשון בסוציולוגיה

ריכוז תחום מניעת 
התעללות בילדים, מועצה 

 לשלום הילד 

 מרכז/מועדון נוער + נשוי/אה 29

תואר ראשון בספרות  3
ויהדות, תעודת הוראה 

ותואר שני בייעוץ 
 חינוכי

ריכוז קהילה ונוער; ריכוז 
תוכנית לשיפור רמת 

החיים למשפחות )תעסוקה 
ויציאה ממעגל העוני( 
ברווחה; וייעוץ בבי"ס 

 יסודי

 3נשוי/ה +  35

 ילדים

מחלקת נוער תחת  +

 העירייה

תואר ראשון בחינוך  4
 וניהול

הדרכת נוער וליווי 
-מדריכים בפנימייה פוסט

 אשפוזית

 + נשוי/אה 31

 

 מתנ"ס ובית ספר

תואר ראשון ושני  5
 בעבודה סוציאלית

ריכוז בעמיתים לבוגרים, 
סיוע בהוראה ותרגול 
בעבודה סוציאלית 

במכללת ספיר; התנדבות 
 באיגי )ארגון נוער גאה(

מחלקת נוער תחת  + נשוי/אה 30

 העירייה

תואר ראשון ושני  6
 בעבודה סוציאלית

עו"ס בהוסטל בית 
אקשטיין, אוכלוסייה על 
 הספקטרום האוטיסטי

 מתנ"ס  + רווק/ה 32

תואר ראשון  7
בפסיכולוגיה, תעודה 
בטיפול בעזרת בע"ח, 
השלמה לתואר שני 

 בעו"ס

ריכוז תוכנית שיקום 
חברתית למבוגרים עם 
מגבלה נפשית )"יאללה 

מבלים אחרת"(, במסגרת 
 סל שיקום

 מרכז/ מועדון נוער + רווק/ה 32

 (.35–29 )טווח 32הגיל הממוצע של הרכזים הוא  הערה:
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 חונכים – דמוגרפיים: מאפיינים .22טבלה 

 גיל ומגדר הנער/ה מסגרת התנדבות/הפניה מגדר וגיל החונך/ת 

 18בת  אתר "רוח טובה" 50חונכת,  1

 13בן  כרות עם הרכזתיה 29חונך,  2

 18בן  דרך האינטרנט 29חונך,  3

 14בן  דרך רכזת התנדבויות בעיר 23חונך,  4

 18בת  המתנ"סדרך  21חונכת,  5

 18בת  שנת שירות 19חונכת,  6

 13ובן  11בן  שנת שירות נערים( 2)חונך  19חונך,  7

 12ובן  13בת  שנת שירות נערים( 2)חונכת  18חונכת,  8

 15בן  מכינה קדם צבאית 18חונך,   9

 15בן  מכינה קדם צבאית 18חונכת,  10

 

 מרואיינות מגורמים מפנים –: מאפיינים דמוגרפיים .32טבלה 

 מקום עבודה תפקיד משרד 

 חינוך מיוחד לתלמידים עם קשיים נפשיים בצפון"ס יב יועצת חינוך 1

 חינוך מיוחד לתלמידים עם קשיים נפשיים בדרום "סיב ורכזת טיפול ובדת סוציאליתע חינוך 2

 במרכז מתי"א הפרעות נפשיות מומחית תחום חינוך 3

 בצפון מתי"א הפרעות נפשיות תחום מומחית חינוך 4

 חינוך מיוחד לתלמידים עם קשיים נפשיים בדרום "סיב יועצת  חינוך 5

 בית חולים בצפוןב פתוחה ומרפאהמחלקה  ובדת סוציאליתע בריאות 6

 בבית חולים במרכזמחלקה סגורה  מרפאה בעיסוק ואחראית פנאי בריאות 7

 ית חולים בצפוןבב ומרפאהה פתוחה מחלק פסיכיאטרית בריאות 8

 ית חולים במרכזבבומרפאה מחלקת נוער  בדת סוציאליתעו בריאות 9
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 צרכני התוכנית )מתבגרים והורים( –מאפיינים דמוגרפיים  :2.4טבלה 

 הורה שרואיין ותק בתוכנית מגדר וגיל  

 (57( ואב )50אם ) חודשים 5 13בת  1

 (49אם ) שנה וחודשיים  14בן  2

 (49אם ) שנה 15בן  3

 (44אם ) חודשים 5 15בת  4

 (39אם ) שנה 14.5בן  5

 (46אם ) חודשים 4 11בן  6

 שנה 11.5בת  7 אחים בתוכנית 

 (44אם ) חודשים 3-שנה ו 12בן  8

 לא התראיינו חודשים 5-שנה ו 13בת  9

 (36אם ) חודשים 5-שנה ו 14בת  10

 (52אם ) חודשים 10 16בן  11

 (60אם ) שנה 13בן  12

 (46אם ) חודשים 4-שנה ו 13.5בת  13

 (53אם ) שנה 15בן  14

 (54אם ) חודשים 3 16בן  15

 (50אם ) חודשים 5-שנה ו 17.5בת  16

 (61( ואב )60אם ) שנה 18בת  17

 (47אם ) שנה 15בת  18

 (51אם ) חודשים 4-שנה ו 12בן  19

 (55אב ) שנתיים 15בת  20

 לא התראיינו שנה 16בת  21

 .15 יהה ןהריאיוממוצע בעת ההגיל  .ים הם בזמן תחילת ההשתתפות בתוכניתמתבגרגילאי ה הערה:
רבו להתראיין. יס 21-ו 9ההורים של מתבגרות רב להתראיין לכן רק אימו רואיינה. יס 2מתבגר מספר 

  גיל ההורה מצוין בסוגריים.

מתבגרים  16-; כבנים ותשעהבנות  11מתבגרים המשתתפים בתוכנית,  20-במחקר האיכותני רואיינו כ

 מצבדיווחו כי הפגישות נערכות אחת לשבועיים.  , ארבעהדיווחו כי הם נפגשים עם הרכזים כאחת לשבוע

אקונומי -דיווחו על מצב סוציו ששאקונומי בינוני, -משפחות דיווחו על מצב סוציו 11: אקונומי-סוציו

-וימצבן הסוצ .אקונומי נמוך מאוד-חת )עם שני מתבגרים בתוכנית( דיווחה על מצב סוציונמוך, משפחה א

מתבגרים  14-כ טיפול תרופתי:מתבגרות אינו ידוע )משום שהוריהם לא התראיינו(.  שתיאקונומי של 

 ;מתבגרים לא נוטלים טיפול תרופתיחמישה  ;( נוטלים טיפול תרופתי בשל מצבם הנפשיעשרים )מתוך

שניים באשפוז חוזר  הםמתבגרים אושפזו בעבר, מ תשעה אשפוז: ;ת לא ידוע )הוריה לא התראיינו(אח
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ומתבגר נוסף עתיד להתחיל אשפוז  ,מתבגר אחד השתתף בתוכנית במהלך אשפוז יום ;במהלך התוכנית

אחת לא  ;לא אושפזו עשרהכ ;מתבגרים ביקרו במיון ללילה אחדשני יום לצורך אבחון ואיזון תרופתי; 

ב מתבגרים אשר הופנו לאחר אשפוז זקוקים ובאשר להבדלים לפי גורם מפנה, לר מפנה:ההגורם ידוע. 

 לתמיכה רבה יותר מאשר מתבגרים אשר הופנו מהקהילה.

 מתבגרים שנשרו מהתוכנית –: מאפיינים דמוגרפיים .52טבלה 

מגדר  
 וגיל 

משך זמן 
 בתוכנית

השתתפות במענים 
נוסף חברתיים בתוכנית 

 פגישות עם הרכזת לע

חוגים שאינם 
 במסגרת התוכנית

הורה 
 שרואיין

בקבוצה סדנת נגרות  חצי שנהיותר מ 15בת  1
הופ -, חוג היפמשולבת

ומפגשים חברתיים, בהם 
 סרט ובאולינג

 (44אם ) שחייה

 מפגש חברתי )סרט( חצי שנהיותר מ 14 בת 2

 

 ( 54אם ) ופיתוח קולפסנתר 
( 53אב )

 גרושים

 אם )א.מ.( - חונך חצי שנהיותר מ 14בן  3

 (49אם ) אימוני כושר  - עד חצי שנה 17בן  4

בהם מפגשים חברתיים,  4 עד חצי שנה 16בן  5
 סרט ובאולינג

 (51אב ) טניס 

מפגש חברתי, ניסיון  עד חצי שנה 16בן  6
 התנדבות במתנ"ס

 (48)אם  חוג אגרוף

לכן רק  רב להתראייןיס 6מתבגר מספר גילאי הנושרים הם בזמן תחילת ההשתתפות בתוכנית.  ה:הער
 . גיל ההורה מצוין בסוגריים. א.מ. = אין מידע.אימו רואיינה

 

( היו n=32) 59.3% מתבגרים 54הורים. מתוך  64-ו מתבגרים 54 משתתפים: 118 כלל הכמותני דגםמה

 15,)גיל ממוצע  19-ל 11( היו בנות, מתבגר אחד כתב "אחר". טווח הגילאים נע בין n=21) 38.0%בנים, 

( היו אבות. טווח הגילים נע n=10) 15.6%( היו אימהות, n=54) 84.4%הורים  64מתוך ; (2: טיית תקןס

אשר  ,ם נוספים יפורטו בפרק השישיימאפיינים דמוגרפי (.6.2: טיית תקן, ס47)גיל ממוצע  72-ל 35בין 

 מתאר את הנתונים הכמותניים.

 הליך המחקר

תוכנית ב חונכיםהתוכנית,  רכזי, נציגי ועדת ההיגויהזמין את צוות המחקר  איסוף הנתונים האיכותני:

 הורים ומתבגריםבכתב רואיינו.  םהשתתפותאת אלו אשר אישרו להשתתף במחקר. וגורמים מפנים 

ם השתתפותאת אישרו ם אשר הורירק הרכזי התוכנית.  באמצעותאותרו וגויסו )משתתפים ונושרים( 

נערך על ידי רכזי  איסוף הנתונים הכמותני:השתתפות ילדיהם רואיינו על ידי צוות המחקר. את ו

 .Qualtrics))באמצעות שאלון אונליין בתוכנת קוולטריקס  "עמיתים לנוער"
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 כלים

חצי אישי עומק  ריאיון ההיהאיכותניים איסוף הנתונים הכלי המרכזי ל :חצי מובנהאישי עומק  ריאיון

)בקרב  למזער רצייה חברתית ולעודד פתיחותזאת, ראשית, כדי . (Brinkmann & Kvale, 2015) מובנה

ראיונות אישיים ושנית,  ,)בקרב המתבגרים וההורים( למרות תחושות סטיגמהכל אוכלוסיית המחקר( 

)המשתתפים  הראיונות התקיימו עם המתבגרים. חוסר זמינות הם גמישים יותר לתיאום במצבים של

 םבתוכנית מנקודת מבטם תיחווילהבין לעומק את , על מנת והוריהם בנפרד בתוכנית והנושרים(

קבוצות המיקוד( על מנת  לעכמו כן, כל רכזי התוכנית רואיינו גם הם באופן אישי )נוסף . סובייקטיביתה

 .3נספח  וראהראיונות לפרוטוקול  .הסובייקטיבית שלהם בתפקידלהבין את החוויה 

האיכותניים מצוות  הנתונים באמצעותו נאספוש נוסףכלי מחקר וו יקבוצות מיקוד ה :קבוצות מיקוד

משו חלופה לראיונות עומק על מנת לקבל תמונה רחבה, ימיקוד שהקבוצות . (וחונכים התוכנית )רכזים

י העבודה. יתרונותיהן מתבטאים בכך שכל משתתף מקבל מקום להביע את מגוונת ומשותפת על תהליכ

דעתו, במעין פורום שיתופי המאפשר מפגש בין נקודות מבט שונות, פרשנויות מגוונות, וחוויות אישיות 

, על מנת "עמיתים לנוער"ונחו על ידי צוות המחקר, ולא על ידי אנשי הלצד קולקטיביות. קבוצות המיקוד 

ת ולפרוטוקול קבוצ. ((Bloor, 2001 חשש לביקורת או צנזורהללא לאפשר כנות באווירה של שיחה פתוחה 

 . 3 נספח וראהמיקוד 

  שאלונים

גיל, ארץ לידה, מגדר, ים בתוכנית בדק: בגרדמוגרפי למתהשאלון ה :ריאיוןבמסגרת ה – שאלון דמוגרפי

. מספר ימי ההשתתפות בתוכנית בשבועה, דת, מספר אחים, מספר בסדר אחים, ותק בתוכנית, ישנת עלי

מצב  ,דת ,שנת עלייה ,ארץ לידה ,(השכלה )תיכונית או אקדמית ,גיל :דמוגרפי להורים כללהשאלון ה

-רמה סוציו ,מספר ילדים ,מספר שנות נישואין ,(משפחתי )רווק/ה, נשוי/נשואה, גרוש/ה, אלמנ/ה

, קבל/ת טיפול תרופתי, ז הילד/הואשפ, (קונומית )נמוכה מאוד/נמוכה/בינונית/גבוהה/גבוהה מאודא

מגדר, גיל, משך זמן  :כללשרים ודמוגרפי לנהשאלון ה .מידת מוטיבציה של הילד/ה להשתתפות בתוכנית

בתוכנית, השתתפות במענים חברתיים בתוכנית וחוגים שאינם במסגרת התוכנית. הורי הנושרים נשאלו 

 על גילם ומגדרם.

 ועברו למתבגרים ולהורים על ידי רכזי התוכנית:השאלונים ש

מי של דיווח עצ –( SDQ – Strength and Difficulties Questionnaire) שאלון יכולות וקשיים

 בחמישהפריטים  25 כולל שאלוןה (.Goodman, 1997, 1999) ההורים על ילדיהםמתבגרים ושל ה

חברתית, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות, -: התנהגות פרו)כל סולם כולל חמישה פריטים( סולמות

ח נספ ורא לשאלון(. ד)נכון מאו 2-)לא נכון( ל 0-מ סולםכל פריט מדורג על קשיים רגשיים ותפקוד חברתי. 

4. 
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(, Hagborg, 1994פריטים )כולל שמונה שאלון ה. יםל המתבגרש דיווח עצמי –שאלון תחושת קהילתיות 

ציון גבוה מעיד על תחושת  .)אני מאוד מסכים( 5-)אני מאוד לא מסכים( ל 1-סולם מכל פריט מדורג על 

 .4נספח  וקהילתיות גבוהה יותר. לשאלון רא

 לאחר התחלתו הוסף שאלון למחקרההיגוי של התוכנית  לבקשת צוות – נשירה מהתוכניתשאלון סיבות 

בשלב הראשון הוכנה רשימה של סיבות אפשריות,  .נשירה מהתוכניתלת וסיבהמגוון לאמוד את  במטרה

הרכזים . הוריםוהמתבגרים, החונכים, הרכזים, עם השהתקיימו במחקר וזאת על בסיס הראיונות 

 סיבות 14 נכללוברשימה הסופית  .התאמות כמהובעקבותיו בוצעו בה  ,משוב על הרשימההתבקשו לתת 

אודות: מגדר, גיל, סיבת נשירה על בשלב השני כל רכז התבקש לדווח עבור הנושרים באזורו מידע  .לנשירה

 .עיקרית, סיבת נשירה משנית, זמן השתתפות בתוכנית, ומקור מידע באשר לסיבת הנשירה

 הנתוניםניתוח 

 ,Braun & Clarke) על פי שישה שלבים סדוריםשיטתי  יטניתוח תמ באמצעות צעובניתוח הראיונות 

, על מנת לאתר וקלטו ותומללוהת של הראיונות שיבאמצעות קריאה חוזרת ונשנ יושמהזו שיטה . (2006

תמות המשקפות את התפיסות, החוויות והמשמעויות של -ומתוך כך ליצור תמות ותתי דפוסים בנתונים

 ,Creswell & Clark)נבחר משום שהוא מתאים לגישת מחקר פרגמטית י טהניתוח התמהמשתתפים. 

2017; Patton, 2015).  

בין לעומק סיפורי מתבגרים מתוך נקודת מבט נרטיבית, על מנת להשני י נותחו טניתוח התמה לענוסף 

בה הם חיים ומהם קווי הדמיון והשוני בין הנרטיבים השונים שכיצד הם תופסים ומפרשים את המציאות 

)Clandinin, 2006( .אמינות הממצאים קלחיזו (Creswell & Clark, 2017 ;Shenton, 2004)  הליך בוצע

וקבוצת מיקוד(  ריאיוןנתונים שנאספו בשיטות שונות ) המשווה ,(triangulation)של טריאנגולציה 

הנתונים הכמותיים נותחו באמצעות התפלגויות  .(אוכלוסיות המחקר השמונוממקורות מידע שונים )

כמותני של הנתונים ה ניתוחה .בתוכניתוקורלציות על מנת לתת תמונה כללית של מאפייני המשתתפים 

  של הכלים. (עקיבות פנימית)כלל שכיחויות, קורלציות ומהימנות 

 אתיקה

המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה למחקרים בבני אדם של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

המחקר אושר על ידי המדען על כך  ףנוס (.455-18אישור מס' ) אוניברסיטת חיפה, על פי הנוהל המקובלב

טופס על  צוות המחקרידי על מחקר הוחתמו כל משתתפי ה .(10566אישור מס' )הראשי של משרד החינוך 

 סיון ואנונימיות. יובטחו להם חההסכמה מדעת להשתתפות במחקר, ו
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 איכותניים ממצאיםשלישי :  פרק

 וגורמים מפניםחונכים , נציגי ועדת היגוי, רכזים

 רקעא. 

 : כרמיאל, חיפה, נתניה, פתח תקוה, רחובות ובאר שבע. מופעלת התוכניתבהם שאזורים בארץ 

הכוללת נציגים  ,שמונה נציגי ועדת ההיגוי של התוכנית :נציגי ועדת ההיגוי .1 :אוכלוסיית המחקר

)שבע  החברה למתנ"סיםלאומי והביטוח השל  ן למפעלים מיוחדיםממשרד הבריאות, משרד החינוך, הקר

( בראיונות אישיים 2019חודשים )מרץ, אפריל ומאי  שלושה נציגות ונציג אחד(. הנציגים רואיינו במהלך

עד יוני  2019)במשך שעה וחצי עד שעתיים(. כמו כן, החוקרים נכחו בוועדות היגוי שהתקיימו מפברואר 

התבקשו להגיב , ואלה ועדהלכל נציגי הו קטרונילר אדוח הממצאים נשלח בדוא 2020בחודש מאי . 2020

 :רכזי התוכנית .2 .תיקוף של הממצאיםזאת לצורך הליך  ,על הדברים שצוטטו ועל פרשנויות החוקרים

 5.3.2019-ב ,כל שבעת הרכזים )שש רכזות ורכז אחד( העובדים בתוכנית רואיינו בשתי קבוצות מיקוד

 (.בראיונות אישיים )במשך שעה וחצי עד שעתייםוכן , )במשך שעתיים( 30.4.2019-)במשך שעה וחצי( וב

פירוט ל ם(.)במשך שעתיי 30.12.2019-התקיימה קבוצת מיקוד נוספת ב של הממצאים תיקוףלצורך 

עשרה חונכים )חמישה  :. חונכים בתוכנית3. 2.1פרק שני, טבלה ראו  הרכזיםדמוגרפיים של המאפיינים ה

( בראיונות קבוצתיים )במשך 2019חודשים )מאי, יוני ויולי  שלושהחונכים וחמש חונכות( רואיינו במהלך 

 :. גורמים מפנים4 .2.2 טבלהפרק שני, ראו  חונכיםדמוגרפיים של ההמאפיינים הפירוט לשעה וחצי(. 

 שלושה)חמש ממשרד החינוך וארבע ממשרד הבריאות( רואיינו במהלך  מרואיינות מגורמים מפניםתשע 

דמוגרפיים של המאפיינים הפירוט לדקות(.  40( בראיונות אישיים )עד 2020אר ומרץ חודשים )ינואר, פברו

זה יעשה שימוש בלשון זכר רבים כאשר ההתייחסות בדוח  .2.3טבלה פרק שני,  ורא גורמים המפניםה

כאשר ההתייחסות  ת ועדת היגוי/ רכזת"(נציגובלשון נקבה )" ,רכזים/ת ההיגויעדוקבוצה של חברי היא ל

 . היא פרטנית, וזאת על מנת לשמור על אנונימיות

  איכותניים ממצאים ב.

 תשתיותאתגרים בהקמת  האישיים עלו שלוש תמות מרכזיות:מניתוח קבוצות המיקוד והראיונות 

רבים מהאתגרים תמות. -תתיכמה וגמישות מערכתית. לכל תמה  ,תוכניתה הפעלת, אתגרים בתוכניתה

-אלא גם תוכנית בין תוכנית פיילוט ראשונה מסוגה בארץרק  לא "עמיתים לנוער"קשורים בהיות 

התמות המרכזיות מוצגות בטבלה מס'  שלוש בנות תוך כדי הפעלתה.י, שהמשיכה להתפתח ולהדיתמשר

3.1. 
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 וגורמים מפניםנציגי ועדת היגוי, רכזים, חונכים  מפי ממצאים איכותניים: 3.1טבלה 

 .1תמה 

אתגרים בהקמת תשתיות 

 תוכניתה

 .2תמה 

 אתגרים בהפעלת התוכנית

 

 .3תמה 

 גמישות מערכתית צורך ב

מנהלתית עדר תשתית יה .1.1

 חקיקה ראשיתו

ה והדרכה הכשר –. התמקצעות 2.1

 והחונכים הרכזים של

. גמישות הסטינג ושילוב 3.1

 הדרגתי בקהילה

 . הרחבת המושג "שילוב"3.2 הלי עבודה והגדרות תפקידיםו. נ2.2 . הגדרת התוכנית1.2

. פערים בין ציפיות הוגי 1.3

 התוכנית לשדה

 . גמישות תקציבית3.3 . עבודה מערכתית2.3

  . תשתיות כלכליות1.4

. תשתיות פיזיות וסביבת 1.5

 עבודה

 

  תוכניתאתגרים בהקמת תשתיות ה :1תמה 

 תוכנית, הגדרת החקיקה ראשיתמנהלתית ועדר תשתית יתמות: ה-תתיהתמה הראשונה כוללת חמש 

)אוכלוסיית יעד, מטרות ופריסה גיאוגרפית(, פער בין ציפיות הוגי התוכנית לשדה, תשתיות כלכליות 

 ותשתיות פיזיות.

-הביעו צורך בהקמת ועדה בין ציגי ועדת ההיגוינכל : חקיקה ראשיתמנהלתית ו עדר תשתיתיה .1.1

בארץ. כמו כן הדגישו את  יםנפשי קשייםנוער עם האוכלוסיית הילדים ולמשרדית שתהיה אחראית 

תלויה  יםצריכת השירות ,עדר סבסוד של המדינהיבה ,בו למעשהש ,במצב הנוכחי הקיימת הבעייתיות

 : באמצעים הכלכליים של המשפחה

הגיע הזמן " ";העמיס את זה על הכתפיים של המשפחות... ]ו[ ללהפריט את בריאות הנפש אפשר[-אי"]

הדיכוטומיה " ";לעשות שיתוף בין המשרדים... לשלב את הכוחות ברמת הידע ואחר כך ברמת הפרקטיקה

באשר לתשתית ... זה חולי היסטורי... מזמן צריך כבר לעבור מהעולם...". הזאת בין כל המשרדים

משרדית תסדיר ותמסד שיתוף פעולה בין שלושת המשרדים: בריאות, חינוך ורווחה. -ועדה ביןתית, מנהל

משרד הרווחה אינו לוקח חלק בתוכנית "עמיתים לנוער", זאת בניגוד לדעה הרווחת בקרב נציגי הוועדה 

לוסייה זו אוכ" ";אין ספק שמשרד הרווחה צריך להיות בתמונהכי על המשרד להכיר באוכלוסייה: "

משרד הרווחה... לא רוצים לקחת חלק ]בתכנון ומימון התוכנית[... האחריות חייבת  ...שמתנערים ממנה

אני חושבת שהם ]משרד הרווחה[ היו "; "משרדית, זו אוכלוסייה שהיא של כל המשרדים-ביןלהיות 

חום שלנו'... זה בהתחלה ]כאשר הציעו את התוכנית למשרדים[ והם נעלמו לנו... הם אמרו 'זה לא הת
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"הצעת ]אחד הדברים שיכול אחר כך אולי לגרום לעיכוב בקידום גם של החקיקה, מכיוון שבהצעת חוק 

 לכנסת וטרם אושרה[ 2014" שהוגשה בשנת חוק זכויות ושירותים לילדים ובני נוער עם קשיים נפשיים

ה[ שלא יכול להתנער מילדים היחיד ]מבין משרדי הממשל" צריך להיות גם שותף"; משרד הרווחהש כתוב

 ."18יש חוק חינוך חובה עד גיל  ]משום ש[ ונוער, זה משרד החינוך.

עדר תקציב ינוער, בהלמרבית נציגי הוועדה הדגישו שהחקיקה חשובה להסדרת שירותי השיקום לילדים ו

 נפש בקהילה כישיקום נוסל שירותים ייעודי לאוכלוסייה זו, וזאת כפי שקיים למבוגרים מתוקף חוק 

. נציגי הוועדה הסבירו את המורכבות בהתקדמות הצעת החוק )המוזכרת לעיל( עקב 2000התש"ס/

"דילמות מוסריות אמיתיות" כגון חשש מתיוג האוכלוסייה הצעירה כ"מתמודדים לעתיד" או "הסללתם" 

"סל שיקום"  נכות". חשש זה מעלה גם תחושות אמביוולנטיות בנוגע להקמת 40%לקבלת סל שיקום ו"

( אצל מרבית חברי הוועדה: "יש לנו פה נוער שנזקק לשירותים האלה, 18)הקיים בחוק למבוגרים מגיל 

שהם לאו דווקא יקבלו אחוזי נכות או שזה לאו דווקא נכון להם בכלל... לקבל את ההכרה הזאתי". לעומת 

קשיים נפשיים ועל כן המדינה צריכה זאת, כל הנציגים הסכימו כי קיים צורך בשירותים לילדים ונוער עם 

  מנע "מהסללה" של הצעירים למערך בריאות הנפש.י", על מנת להתקציב ]ארצי[ כולל למניעהלספק "

 תוכנית. הגדרת ה1.2

 מניעהדיווחו כי הם מתייחסים לתוכנית כתוכנית  נציגי ועדת ההיגוימרבית הגדרת אוכלוסיית היעד: 

משום , עשר לגיל 12גיל מגיל ה, להרחיב את דוגמההקריטריונים לקבלה לתוכנית. לוהביעו רצון בהרחבת 

". נציגה אחרת סברה ויש יותר מענה קהילתי של פעילויות פנאי ויש משברים גם בגילאים צעירים אלש"

הרחבת דוגמה נוספת ל"שככל שמתחילים... בגיל צעיר יותר אז... הפרוגנוזה... הרבה יותר טובה". 

מגורם ציבורי ו בכלל חובת האבחנה הפסיכיאטריתההצעה לבטל את היא  ריונים לקבלה לתוכניתהקריט

זאת ממגוון  ."על מנת להגיע לכמה שיותר ילדים ונוער ש"לאו דווקא מטופלים בשירות הציבוריבפרט, 

ש הרבה אנשי מקצוע י. יפרט אבחון[/]טיפול הורים שיכולים פשוט משלמים על שירותסיבות, כגון: "

זאת, הנציגים הסבירו את ". עם בצבא ]לנוער[ לתת אבחנות בגיל הזה כדי שזה לא יפגע להםמשנמנעים 

ברגע שזה שירות ציבורי שממומן מכספי מדינה ברור שצריכה להיות " הרציונל לקריטריון הקיים:

נערכו  זה דוחכתיבת  כי בעת חשוב לציין .]בקושי הנפשי, כלומר אבחנה פסיכיאטרית[" הכרהאיזושהי 

אין הכרח בסיכום  :הלי עמיתים לנוער"וחוברת "נמתוך  כפי שתואר לעיל ,שינויים בתנאי הקבלה לתוכנית

סיכום פסיכוסוציאלי עדכני ומפורט המתאר את מצבו של הנער בזמן קבלתו וניתן גם לספק " ,פסיכיאטרי

  .משירותים פרטייםכמו כן, ניתן לקבל הפניה לתוכנית גם  ".כניתולת

, בהתאם 21( הדגישה כי לדעתה יש להרחיב את השירות עד גיל 5ממשרד החינוך )מפנה  מרואיינת מפנה

לכן אינם ולטווח הגילים בחינוך המיוחד. זאת מפני שמרבית התלמידים אינם זכאים לסל שיקום, 

 מקבלים מענים אחרים בקהילה:

 הייתי רוצה לראות את כל התלמידים שלנו... 21 תיתן מענה עד גיל תוכניתהכי חשוב זה שה
כתלמידים  [אליהם]מתייחסים ... . ושאין להם סל שיקום18. גם אלה שמעל גיל ]בתוכנית[

לדעתי ... , ואין להם דרך להשתלב בקהילה]בקהילה[ אבל כבוגרים בחוץ ,במשרד החינוך
... אין להפרעות נפשיותכנית הזאת חייבת לתת מענה כל עוד התלמיד לומד בבית ספר והת
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ממש ]מענים ב[רווחה... הם ]התלמידים[ בכל זאת עם קשיים נפשיים מאוד נכבדים, כי עובדה 
שהם נשלחו לבית ספר מהסוג הזה, והם נופלים בין הכיסאות, גם בשעות הפנאי שלהם... ורוב 

ועדיין הם  ...אין להם סכיזופרניה או הפרעה אפקטיבית.. הם בלי סל שיקום. ...התלמידים
אפשרות לשירות לאומי או משהו כזה ... בתפקוד יחסית נמוך. ואם אני מצליחה להשיג להם
יראה מה ... שאין להם כתובת, בנאדם... אנחנו משלבים אותם, אבל אם גם זה הם לא יכולים

 שלומם. שזה מה שאני רואה שהרכזת עושה בצורה מדהימה. 

 באשפוז יום:לנוער  תוכניתהרחבת השבחשיבות השתי מרואיינות מפנות ממשרד הבריאות הדגישו את 

זה ]התוכנית[ יכול להתאים אולי לילדים שכבר נמצאים כמה זמן באשפוז יום ומתקדמים... 
אנחנו חושבים על איזשהו אופק איתם שהם יצאו ויהיו יותר עצמאים או כן לקראת שחרור, 

הריים, אז זה כן משהו ושגם יהיה משהו שיחזיק אותם גם בקהילה אחרי הצ אנחנו רוצים

  (.8שיכול להתאים להם )מפנה 

מבחינתי חייב להיות איזשהו שילוב אפילו תוך כדי אשפוז. נגיד הם עוברים להיות חולי יום, 
כבר להתחיל את הקשר ואפילו לתת מענה ברמה הזאת שנגיד הם כל יום חוזרים הביתה, 

 (.7)מפנה  א יהיה את הריק הזה והקושי הזהושל

ף להשתת יםיכולבאשפוז יום  מתבגרים כיהדגישו  נציגי ועדת ההיגויניגוד לטענת המרואיינות המפנות, ב

כרות עם התוכנית מצד גורמים מפנים במשרד הבריאות והחינוך עשוי להוות יבתוכנית, אולם חוסר ה

 גורם מעכב או חסם להפניה. 

ועדת ההיגוי של תוכנית "עמיתים לנוער" כוללת נציגים של שלושת הגורמים : תוכניתמטרות ההגדרת 

, למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי( ןנים את התוכנית )משרד הבריאות, משרד החינוך והקרמהממ

וגעים הנ י ועדת ההיגוי דיווחו על אתגריםונציגים מהחברה למתנ"סים המפעילה את התוכנית. מרבית נציג

אתגר . משרדית-ביןעדר ועדה יהמהנובעים מחלוציות התוכנית ו ,הגדרת מטרות התוכניתשל תהליך ל

, המשרדים שלהייחודיות  תפיסותעל אף הציפיות והבין הנציגים,  "משותפת שפה" יצירתמרכזי הוא 

שני  ]אלו[" האתגר פה היה בעצם לגרום לכך שכולנו נדבר באותה שפה";: "משרדית-בין ועדה עדריבה

מתוקף זה יש הרבה מורכבויות של ... שלא דיברו בכלל אחד עם השניוהחינוך[  ]הבריאותמשרדים 

... ערכים, שכל הצדדים רוצים שיהיה טוב. אבל איך עושים את זה? ...תפיסה ...פוליטיקה ...אינטרסים

 אתגרהמעבר לכך, כל הנציגים הדגישו את . "חלוקת האחריות, כל הדברים האלה, הם מאוד... מורכבים

ת ניסיונית, התנסות ראשונית תוכנימדובר ב" משרדית:-ביןעדר ועדה יבה ,חלוציתבהקמת תוכנית הכרוך 

ציגי המשרדים להתמודד עם אתגר חוצה משרדים, לקח זמן להגיע להסכמות מאחר ולא עבדנו לפני נשל 

על אף  ."וניסינו לקיים שיח מקצועי רב דיסציפלינריכן במשותף, התכנסנו מדיסציפלינות שונות, 

כי העבודה בין משרד הבריאות למשרד הדגישו של הממצאים חלק מהנציגים תיקוף בתהליך ההמורכבות, 

  החינוך מבחינת מערך השיקום "טובה והולכת ומתהדקת".

 רצון , מתוךהתוכניתמטרות  ריבויב ובא לידי ביטוי ,בקהילה אחרים שירותים עדרימהנובע ף אתגר נוס

כשנותנים  ,יש פה מורכבותמראש כך תיארה אחת הנציגות: " .ככל האפשר לאוכלוסייה רחב מענה לספק

בתחום הזה, והמענה שאנחנו רוצים לתת הוא כל  ...כל כך גדול חלליש  ,כל כך הרבה דברים, וככה הגדרנו
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עם ו הוריהםעם , יםממדים: עבודה עם המתבגרכמו כן, מטרות התוכנית מתייחסות לשלושה  ."כך רחב

מתבטאת בקושי בגיוס אנשי מקצוע וזו , יםפקיד הרכזיצרו מורכבות בהגדרת תכל אלו  הקהילה הרחבה.

 בהמשך הדוח.מפורט מתאימים לתפקיד, הכולל מיומנויות רבות, כ

גרנדיוזיות מאוד... בחלקן המטרות של התוכנית היו "ההיגוי:  תפי שתיארה אחת הנציגות בוועדכ ,כמו כן

קהילתיות, בחלקן טיפוליות, בחלקן שיקומיות. הן נעו על הרבה מאוד צירים... הן מוסכמות על כולם 

מצב זה יוצר  ,המפעיל הצוותפי דיווחי  על .... עדיין... לכל אחד יש אינטרס שונה"-]חברי ועדת ההיגוי[, ו

)להרחבה בנושא זה  שנע על הציר בין שיקום לטיפולת, למנדט התוכני אשראף בלבול בלעיתים מורכבות ו

הגדרת תפקיד "ו "הגדרת תפקיד הרכז"בעניין  הלי עבודה והגדרות תפקידיםונ בנושא. 2.2 תמה-תתראו 

 כך הסבירה את המורכבות אחת מהנציגות: . ("החונך

כי אין היסטוריה של התמודדות ]עם מחלה[  ,אפשר לדבר במקרה של נערים על שיקום-אי
מפריע  "שיקום"לאורך זמן שצריך להשתקם ממנה... באופן כללי יש מתמודדים שהמונח 

מה נכון לאמץ... ומה לא נכון, לטובת הנערים.  "עמיתים לנוער"להם... נעשית הרבה חשיבה ב
 ...ום ולא טיפול. לכןזה תהליך של לבנות ידע חדש בתחום שטרם הומשג. זה לא בדיוק שיק

לשיקום יש פחות  ,באופן כללי ,לה הנכונה כאן. בעידן של החלמהיהשתלבות בקהילה זאת המ
 .מקום. יש יותר שימוש בהמשגה של החלמה והתמודדות על פני שיקום

מערך ", ל(2018) שיקומי", בחוברת הראשונה-"מערך חברתימהשתנה התוכנית תיאור בהתאם לכך, 

 :(2020) חברתית בקהילה" בחוברת ההכשרה המעודכנת של הרכזיםהשתלבות 

ת חדשנית של החברה למתנ"סים בשיתוף משרד תוכניהינה  "עמיתים לנוער"ת תוכני
ומיועדת  השתלבות חברתית בקהילההבריאות, משרד החינוך וביטוח לאומי, המציעה מערך 

בבניית רשת חברתית, סיוע  ים. התוכנית מתמקדתיהמתמודדים עם קשיים נפש 18–12לבני 
בהשתלבות חברתית וחיזוק מיומנויות חברתיות, בקרב בני נוער הזקוקים לתמיכה על מנת 

 33להשתלב בהצלחה בפעילויות פנאי בקהילה.

 מרואיינת חוסר הבהירות בנוגע למטרות ולמנדט התוכנית.להם התייחסו גם  לתוכנית הגורמים המפנים

 כי התוכנית שיקומית: הממשרד הבריאות סבר מפנה

אם ... אני לא יודעת מה האג'נדה של התוכנית עצמה, היא באה לשקם או היא באה ללוות?
מישהו בתוכנית הזו הוא רק מרוויח, אז ככל שהוא יהיה יותר זמן הוא ירוויח יותר... כל דבר 

הרעיון,  בטח... בגיל ההתבגרות, הוא שיקומי באיזשהו אופן. ...שהוא נוגע למתמודדי נפש
לקדם אותם, זה שיקומי... לא יודעת אם זאת המטרה... מעניין  ...הרצון לשלב אותם בקהילה

 (.6מה המטרה )מפנה 

 סברו כי התוכנית בעלת אופי טיפולי:לעומתה, מרואיינות מפנות אחרות ממשרד הבריאות 

                                                 

. חשוב לציין כי בזמן סיום כתיבת הדוח 18.5.2020חוברת הרכז המעודכנת לתאריך  –הלי עמיתים לנוער" ומתוך חוברת "נ 33

 .עדיין חלים שינויים בחוברת ההדרכה
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ו... נורמטיבי. להחזיר אותם לאיזשהו... משה... התוכנית מערבת סוג של פן טיפולי, אבל גם
מה שלומם, יש חלקים של חניכה ... עם ]הרכזת[... של לראות ...כי יש להם את המפגשים
מענה למי שקצת יותר קשה לו, ויש את השילוב... בתחומי עניין  ...אישית שחלק מקבלים

 (.7)מפנה 

טיפול לפעמים חלק טיפולי זה הקשר אפילו. זה לא חייב להיות משהו ברמה של עכשיו לשבת ל
קשיים דומים, ויש פעילויות קבוצתיות. זה ... ושיחות. אבל עצם זה שיש עוד ילדים שחווים

כבר חלק שהוא בעצמו טיפולי. וגם הגישה... של לבוא ולעשות את התיווך. זה מבחינתי 
זה לא בהגדרה שלו טיפול, אבל...  ...זה לא... טיפול דינמי ..איזשהו פן טיפולי. ... ]עם[חלקים

את הגישה הטיפולית, והגישה הטיפולית היא מאוד חשובה... כי אנחנו יודעים שהרבה  יש
 ןפעמים כשיש... ]קושי[ המטופלים שלנו נוטים ישר לעזוב את המסגרות... שהם נמצאים בה

הריים, ולא תמיד בהכרח רודפים אחריהם ובודקים מה קרה... יש המון המון קושי ואחרי הצ

חברתיות, והרבה פעמים זה נופל על המקומות האלה, ואז זה מאוד חבל בהבנת סיטואציות 
  (.8)מפנה 

ברו על מטרות חברתיות ועל "ליווי לחוג", בהתאם לנציגי ימפנות ממשרד החינוך דלעומתן, מרואיינות 

 : 1ארה מפנה יכך למשל ת .משרד החינוך בוועדת ההיגוי

של החינוך המיוחד במיוחד, לשעות ... לדיםזה לתת מענה חברתי לי]של התוכנית[ מטרת העל 
הריים. מענה חברתי שאין להם. הם חייבים להתמודד חברתית. והם לומדים שיש ואחר הצ

.. שיקומי הריים. ולהוציא אותם מהבית זו מטרה בפני עצמה.ולהם גם חברים בשעות אחר הצ
 זה לא לנו... צריך להיות מקצועי פה. זה סיפור אחר נראה לי.

בוועדות ההיגוי, נציגי המשרדים המממנים את התוכנית מדדי הצלחה של התוכנית: ה והערכה של הגדר

ומידת האפקטיביות של התוכנית.  המשתתפיםאודות פרופיל על נתונים  לקבל רצון וצורך הביעו

נובע משלוש סיבות הקשורות  התוכניתמדדי הצלחה של והערכה של  הבהגדרקושי המהראיונות נראה ש

( 2); על הציר בין שיקום לטיפול חוסר בהירות בנוגע למנדט של התוכנית( 1ומשפיעות זו על זו: )זו לזו 

מדדי ה של עדר הגדריה( 3) ;בנוגע להליך קליטת המשתתפים לתוכנית )אינטייק( חוסר בהירות ואחידות

 .הלצרכניהצלחה והערכה כמותנית של תרומת התוכנית 

מהתפיסות  , בין היתר,נובע למנדט של התוכנית על הציר בין שיקום לטיפולבהירות בנוגע החוסר . 1

השונות של חברי ועדת ההיגוי בנוגע למנדט של התוכנית, כפי שמתואר לעיל בהגדרת מטרות התוכנית. 

במונחים כגון "אינטייק בטרמינולוגיה רפואית ולשימוש עקרונית הביעו התנגדות חלק מהנציגים לדוגמה, 

וליצור הבדלה בינה לבין תוכניות טיפול או  תוכנית"לנרמל" את ההשתתפות בזאת על מנת  ם".ואבחוני

, התוכנית מיועדת להשתלבות בקהילה לתפיסתםהתנגדות מצד הנוער. ל, מחשש לסטיגמה ובריאות

בשעות הפנאי. בהתאם לתפיסה זו, גם נציגים אחרים טענו בוועדות היגוי ובראיונות שהתוכנית אינה 

ורה לתת מענה טיפולי. כך הסבירה נציגה אחת: "חשוב לסמן את הגבולות, אנחנו לא תוכנית אמ

טיפולית", הנציגה הדגישה כי על הרכזים ליצור שיתופי פעולה עם גורמי הטיפול והרווחה בקהילה. נציגה 

 : (case management)"ב"ניהול תיק פחות אחרת טענה כי על הרכזים לעסוק
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 case]זה ]כי[ , case managementלהתמקד בנושא של פיתוח פנאי ופחות צריך 

management ]עם המשפחות ]של הרכזים[ , גם ככה היקף המפגשים ייותר קליני בעיני
ים[ לא טיפולי בהגדרה מתבגרי של הרכזים את ההצטמצם וזה בסדר; הוא ]הליוו]ההורים[ 

ום דבר טיפולי. כל מה שקשור לטיפול פסיכולוגי והוא לא אמור להיות טיפולי. הוא לא נותן ש
ניתן במרפאות, ניתן על ידי אנשי מקצוע מחוץ לתוכנית... ]עם[ תכנים טיפוליים פרופר צריכים 
ללכת למטפל פרטני של אותו מתבגר או מתבגרת. ופה אנחנו מדברים על שדה שהוא יותר 

ה שהמטופל יגיע אליך... אתה בגובה העיניים... שאתה ]הרכז[ לא מחכ ...בלתי פורמלי
 פרואקטיבי... יוזם... מתווך.

שכן נציגי החברה תוכנית, של הועדת ההיגוי בנוגע למנדט ער בין חברי  ראה שמתקיים דיוןנאולם, 

, אך גם אלו נבחנים באופן משתמשים במונחים מעולם השיקום בקהילה )הזרוע הביצועית( למתנ"סים

 ".ברצונות ובצרכים השונים של הגורמים המממנים]במטרות[ "להתחשב שוטף במטרה 

 . עדר הליך אחידיהמכנראה נובע  אחידות בנוגע להליך קליטת המשתתפים לתוכניתהבהירות והחוסר . 2

בעת תכנון התוכנית, טרם הפעלתה, הוקדשו דיונים ש אף , זאתלתוכנית ועדת קבלה , לא קיימתראשית

באמצעות ועדת קבלה "הכוללת את המשפחה והגורמים בוועדת ההיגוי לקליטת הנוער לתוכנית רבים 

 34[".'עמיתים לנוער'ה ב/החינוכיים והמטפלים לקבלת החלטות לגבי תוכנית ההתערבות ]האישית לנער

של הממצאים נציגה אחת בקשה לחדד: "לטעמי  תיקוףבתהליך הועדה זו אינה מתקיימת.  ,בפועל ,אולם

תכנון בין על פער הנוכחי מצביע המצב  ועדת קבלה, זה רק יסרבל את תהליך הקליטה".ואין צורך ב

   לביצוע.

. למרות עדר השימוש במחווןיהבנוגע להליך קליטת המשתתפים הוא ביצוע לתכנון שנית, פער נוסף בין 

 ,שהותאם לתוכניתדיונים רבים בוועדות היגוי אין שימוש בפועל במחוון לאפיון מצב המשתתפים 

"המבוסס על סולם תפקוד של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ועל הסקאלה שפותחה על ידי איגוד 

אודות הנער/ה ומשפחתו, המשמש על המחוון הוא "כלי לבניית תמונת מצב  35הפסיכיאטריה לילד ונוער".

תפקוד לימודי, תלמידאות גם ככלי לבניית תוכנית התערבות. הוא כולל מיפוי של ארבעה תחומים: 

בבית הספר; תפקוד הורי ומשפחתי; התנהגות חברתית ופעילות בשעות הפנאי ותפקוד אישי והתנהגות 

 ארה: יאחת מנציגות ועדת ההיגוי ת 36ורגשי".

של  ...המון, המון עבודה הוקדשה למחוון כאיזשהו תהליך אינטייק שהרכז אמור לעשות
הערכה והתקדמות של הנער או הנערה... ואני לא לגמרי בטוחה שזה לא בסוף נזרק לפח... 
המון עבודה על מה היינו רוצים להשיג... איך מודדים בפועל ]את הצלחת התוכנית[... איפה 

 הדגשים, איך מפעילים, בין פנטזיה למציאות. 

                                                 

 .3מתוך "קול קורא עמיתים לנוער, נספח א'", עמוד  34

 שם. 35

 .שם 36
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את זה ]את המחוון[ והם בעצם לא ממלאים את נציגה אחרת הסבירה: "הבנו שלאנשי מקצוע ]בשדה[ אין 

 תיקוףלצורך מעבר לכך, בתהליך  זה וזו... שאיפה של משרד החינוך ולא מידע שקיים בכלל על הנערים".

וון לא מתאים לנו ככלי לעבודה פרקטית, הוא ארוך ומסורבל חהדגישה: "המ תנוספנציגה  של הממצאים

לנו לתוכנית ולא סתם הרכזים לא אימצו אותו... הוא כלי של  םמדי ונוגע בפרמטרים שפחות רלוונטיי

 2020במאי  אולם ".משרד החינוך ששוב שם דגש על הדגשים והצרכים שלהם וחסרה בו אינטגרציה

אנו עובדים בימים אלו על בניית את החוקרים באשר לבניית כלי הערכה חלופי: " עדכנה הנהלת התוכנית

וון וגם על סולמות תפקודיים אחרים שיהיה ממוקד, חגם על המכלי להערכה והתערבות שמבוסס 

  ".הן ככלי להתערבות והן ככלי לאבחון ומדידת מטרות ,מתומצת ויעיל יותר

יש רכזים שחיברו שאלון אינטייק משלהם ויש רכזים המשתמשים רק בטפסים שנמצאים , שלישית

)שאלון  6)טופס הפניית גורם מטפל לתוכנית "עמיתים לנוער"( ונספח  5נספח  ורא. של הרכזבחוברת 

התוכנית עדכנה  ( הנהלת2020של הממצאים )מאי  תיקוףבתהליך ה הצטרפות לתוכנית "עמיתים לנוער"(.

את החוקרים שהליך קליטת המשתתפים הוסדר לרבות טופס אינטייק אחיד: "נעשתה עבודה בעניין 

 הלי התוכנית הוגדרו והוסדרו באופן אחיד". ואחיד וכן כל נ וכיום יש טופס אינטייק

שימוש  עדריה מדדי הצלחה והערכה כמותנית של תרומת התוכנית לצרכניה,ה של עדר הגדרילה באשר. 3

-לא מאפשר לייצר מדידת קו לאפיון מצב המתבגרים בעת קליטתם לתוכנית, למעשה, כמותנישאלון ב

התוכנית לשינוי במצב  ה שללצורך הערכת תרומת בסיס שניתן היה להשתמש בה גם

. אם כך, לא הוגדרו מדדי הצלחה כמותניים במהלכה ובסופה תפקודי של המתבגרים/חברתי/הנפשי

נציגי עם  של הממצאים תיקוףלצורך בתהליך באמצעותם ניתן להעריך את תרומת התוכנית לנוער. ש

משום ש"כמעט כל  ,תרומת התוכנית למתבגרים הודגש אתגר מרכזי העומד בפני הערכת ועדת ההיגוי

לכן[ קשה לבודד את התרומה של והנערים שמשתתפים בתוכנית מקבלים תמיכות נוספות מחוץ לתוכנית ]

ים ינציגה אחרת הוסיפה כי בוועדות היגוי התקיים דיון בנוגע לקבלת נתונים אובייקטיבהתוכנית". 

בשל מידע זה לא הועבר קרב משתתפי התוכנית, אולם באשפוזים המספר ממשרד הבריאות למעקב אחר 

  .ייםחוקאחרים חשש מפגיעה בפרטיות של המשתתפים וחסמים 

ממנים מציפיות המשרדים ההרצוי למצוי ובין בין פער יש נראה ששלוש הסיבות המפורטות לעיל  נוכחל

מידת האפקטיביות של התוכנית לבין הנתונים אודות על אודות פרופיל המשתתפים ועל לקבל נתונים 

גיוס מידע לצורך קבלת חשיבות של את הכל חברי ועדת ההיגוי רואים ונמדדים בשדה. נאספים שבפועל 

  .2020מדצמבר  החל "עמיתים לנוער"תוכנית להפעלת מימון 

תופעל בהם שמנים בחרו את האזורים מנציגי המשרדים המ: תוכניתלפריסה גיאוגרפית הגדרת 

את  ובחר"משרד הבריאות נציגי פרה נציגה מוועדת ההיגוי: יהתוכנית, כל משרד על פי צרכיו, כך ס

גלל באת נתניה, רחובות ופתח תקוה,  ומשרד החינוך בחרנציגי . "ירושלים וחיפה לפי הקרבה לבתי חולים

הובאו  הנפש. כמו כן, והקרבה למרכזי בריאות עם קשיים נפשיים בהם יש תלמידיםשבתי ספר ל הקרבה

המקבלים שירותי חינוך מיוחד בבתי ספר לחינוך מיוחד של בני נוער בחשבון נתוני הפיזור ברחבי הארץ 

של  ן למפעלים מיוחדיםהקרנציגי . בהן יש מתנ"ס פעיל ודומיננטישובבתי ספר רגילים בערים מרכזיות 
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קשו להוסיף עוד שני יישובים בפריפריה בצפון ובדרום, ולבסוף נבחרו כרמיאל ובאר ילאומי בהביטוח ה

 שבע. 

, דוגמהמקצוע. ל יודגש שבחלק מהאזורים התוכנית נפתחה, או לא, ביחס ישיר ליכולת לאתר איש

 . כפי שהסבירה נציגת ועדת ההיגוי:נפתחה בכרמיאל מכיוון שלא הצליחו למצוא רכז בעכוהתוכנית 

התוכנית לא נפתחה בירושלים: "ראיינתי  . בדומה,ה שנמצא... איש מקצוע מתאים שם אנחנו נפתח"איפ"

בשכר מעניין אותה... אבל היא לא תבוא לעבוד היום התפקיד מישהי לירושלים... זה נפל בגלל השכר... 

 כזה".

לצד רצון וצורך להרחיב את היקף  תוכניתהביעו תסכול בנוגע להיקף המצומצם של ה הגורמים המפנים

מעבר לששת האזורים  תוכניתהמפנות הדגישו את הצורך בהרחבת ה ת. המרואיינוהתוכנית ברחבי הארץ

אזורי למתבגרים, כך שיש מתבגרים -הנוכחיים, זאת משום שמרבית הגורמים המפנים מעניקים שירות על

ארו את הקושי יכך תהרכז. י ממיקומו של רבים שאינם יכולים להשתתף בתוכנית בשל מרחק גיאוגרפ

 :מרואיינות מפנותשתי 

... הלוואי [ לפי מקום המגורים שלהםתוכניתל הבחרנו את התלמידים ]למועמדות לקבל
אין פשוט  ...כולם צריכים פה[ גם לעוד כמה ]מתבגרים[. תוכניתויכולתי לתת ]להציע את ה

הוא מצוין, ואנחנו כל כך משוועים לגורמי חוץ ... הרעיון הכללי מספיק כוח אדם... לעמיתים
אזורי ואין להם -הבית ספר שלנו הוא על... הריים לילדיםותנו מענה לשעות אחר הציכאלה, שי

הריים, אין להם בכלל. לכן לבית ספר שלנו זה ממש ממש חשוב. אני ואת החברותא אחר הצ
 (.1לא מצליחה להשיג פרח )מפנה 

[ וגם בגלל... המרחקים הגיאוגרפיים... זה 21ו בבית הספר ]עד גיל זה גם בגלל הגילאים שלנ

נמצא ב]שם של העיר[, התלמידים שלנו מגיעים מעוד מרחבים, הם לא תמיד יכולים לבצע את 
. למרות שאני יודעת שנותנים גם לתלמידים מוגבלת גיאוגרפיתכל הנסיעה... ]התוכנית[ מאוד 

בה עובדת שב]עיר אחרת[ ואין לה שום דרך להגיע ל]עיר  שגרים רחוק, אבל אם יש נערה שגרה
 (.5והיא לא ממש עצמאית, אז אין שום סיכוי... זה צריך להתרחב )מפנה  ...הרכזת[

יש בעיה שהפרויקט הוא פיילוט. ויש אותו רק ב]שם העיר[... ואזור האשפוז שלנו הוא אזור 
הדבר היחיד כל נער כמעט לעיר... נרחב... אם היה בכל עיר כזה פרויקט אז הייתי מפנה 

 (.7)מפנה  ערים שהייתי רוצה זה שהפיילוט הזה יגדל לעוד

.. וזה ממש .בלהרחיב את השירותכולי תקווה שהוא יתרום אם המחקר הזה יועיל במשהו 
  .(9מפנה ) ואקום גדול ואין לנו מה להציעזה ממש  ...ממש נחוץ

  דהלש בין ציפיות הוגי התוכנית יםפער. 1.3

דיווחו על פער בין היעדים שנקבעו לשנת הפעילות  נציגי ועדת ההיגויב ורפערים בנוגע ליעדי התוכנית: 

 מטרות התוכניתריבוי  לעבו מופעלת התוכנית(, נוסף שמתבגרים בכל אזור  עשרים הראשונה )גיוס

 ים מהנציגות: , כפי שתיארו שתיתפקידי הרכז, לבין הזמן שלוקח לתוכנית חדשה "להתמקם בשטח"ו
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יש לחץ מאוד גדול ]לעמידה ביעדים[ בגלל שוועדת ההיגוי מלווה ]את התוכנית[ ובגלל 
]ל[כל תוכנית ]לוקח[ לפחות שנה... להתבסס ולהקים  שהתקצוב תלוי בזה ]בעמידה יעדים[...

פורץ דרך שלא מוכר בכלל את התשתית... אם לא כמה שנים טובות... זה... שירות חדש... 
 .הצבת היעדים לא הייתה ריאלית [;תוכנית]לי הטיפול שאמורים להפנות לאנש

 .שנים לעמוד על הרגליים שלושלפחות לתוכניות כאלה לוקח 

 20ליווי , שהוצב קושי לעמוד ביעדעקב ההביעו תחושות תסכול ודחק  כל רכזי התוכנית באופן דומה,

מרגישים דיווחו כי הם משמעותית עם הנערים. הרכזים מקצועית ומתבגרים, מול הרצון לבצע עבודה 

 הם על כן .ולא על פי איכות הקשר ,המתבגרים שהם מלוויםמספר על פי  יםתפקודם ותפוקתם נמדדש

חווים תסכול כאשר העומס הרב לא מאפשר להם להתמקצע בהתאם לדרישות התפקיד. מעבר לכך, 

 20מתבגרים בכל אזור אינה ריאלית ובת ביצוע, שכן ליווי  עשרים הרכזים מרגישים שהציפייה ללוות

: הורים, מסגרת מפנה, 3/1אנשים, לפי יחס של  שישיםמתבגרים משמעו שמירה על תקשורת עם כ

, רווחה, מטפלים וכדומה(. כל הרכזים סברו שיש להפחית ת הספרוגורמים מטפלים/מלווים )מרפאות, בי

 :15עד  12-את מספר המתבגרים ל

זה כן לעשות תהליך משמעותי אז לא, זה לא ריאלי. זה ממש ]של התוכנית[ אם המטרות 

באיזה , מה קורה לכל נערלזכור זה מטופלים,  עשרים אבל זה כמו ,זה לא אותו דבר ...קשה

זה נורא קשה להחזיק את כל הדברים  ,ממפגש למפגשמצב הוא נמצא, לייצר איזה רציפות 

ועם המטפלים ועם המשפחות ועם , שלושר עם כל הגורמים קעל ולשמור , האלה בראש

 מקומות להשתלב.להם ולמצוא אנשים להיות איתם בקשר[  שישיםההורים... ]

כל מה שהיינו ]פגישות אישיות עם הנוער[ אם זה מתבגרים[  עשרים ]ליווי שלזה ריאלי 

הכשרה לחונכים, לשווק למצוא שילובים, לגייס חונכים, להעביר רק שיחות, לא כולל  .עושים

 ...לעשות להם הדרכות ...ללוות ...עוד אנשים שאתה צריך]הם[... החונכים  .את התוכנית

 קשה להם. ]תהליך[, , כי גם הם עובריםלהיות גם להם אוזן קשבת

]מרבית בני  כי אף אחד לא מגיע לפני 16:00החל מהשעה ]אפשר לקיים פגישות עם הנוער[ 

נערים אחת לשבוע, כל  15, אז זה אומר שכדי לפגוש הריים[וד אחר הצהנוער מסיימים ללמו

ערבים בשבוע עד תשע בערב. זה לא קורה בפועל כי דברים משתנים,  חמישה שבוע, זה לעבוד

נערים  עשריםאבל אם ככה בנויה התוכנית, אז זה המשמעות של זה, זה לא ריאלי... איפה ה

אצלי  ...הזהמה שמייצר העומס י פשוט חושבת שאנ... ערבי עבודה בשבוע? שניואיפה ה

 4אני צריכה להספיק לתקתק "שצריך להספיק דברים,  "תקתוק" מחשבה של ...לפחות, זה

אבל אני לפחות חוזרת הביתה  ,אפשר לעשות את זה מבחינת שעותעכשיו,  ."בערבנערים 

הפגישה , הרבה פעמים... אם ממש ממש מותשת, אני לא מרגישה בנוכחות בפגישה איתם

 אני כבר ממש מחכה פגישה השלישיתהפסקה באמצע, אז בתה קשה ואין לי יהשנייה הי

אני יוצאת עם תחושה רעה כי אני יודעת שאני יכולה ... ]נוכחת[ ואני לא באמתשהזמן יעבור, 

ק ללכת לשח ובפועל אולי אני אעדיף לייעל את המפגש הזה למשהו הרבה יותר משמעותי
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לעשות את זה. זה לא רק עניין של  כי אין לי כוחותאיתו... ולא לעשות שיחה משמעותית 

 .זה עניין גם של מה המטרהשעות 

משתתפים אבל הם  עשריםאיזשהו מיינדסט שנגיע ל ]הוגי ומנהלי התוכנית[יש להם 
זה  ,בתור הבנאדם שעושה את זהגם  . שלי באופן אישי,מסתכלים על כמות ולא על איכות

שהפגישה תהיה טובה, ליון כיוונים כי אני רוצה ילמ כתשאני נמש המרגישגם אני אז ו מפריע
אני  פגישות, ארבע-שלוש , אחריומצד שני בשבע בערב בפגישה]נוכחת[ להיות אני רוצה 
עם כל  ...פגישה ככה וזה לא ריאלי לקיים וזה לא נעים ףלנערים בפרצו תמפהקבעצמי, 

לביטוח למעלה כנית רוצים להעלות מספרים ומרגיש שקצת בתזה , םהחונכים והשיווקי
 ...]הרכזים[ על איך זה מתפתח, עלינועל השילובים, הקשר, איכות לאומי ולא מסתכלים על 

 עשרים הסכימו כי "הצבת היעדים לא הייתה ריאלית ]גיוס נציגי ועדת ההיגויכמו הרכזים, גם מרבית 

ות הראשונה של תוכנית[". עם זאת, אותה מפנה הבהירה גם את הרציונל מתבגרים לכל אזור בשנת הפעיל

בהצבת היעד, כאשר עצם השגתו מעידה על צריכת התוכנית: "אנחנו לא נוכל אחר כך להגיד שיש צורך 

הוגי  תכנון) התוכנית רכיבי סיכוםל [".נערים ]בכל אזור עשריםבתוכנית אם אנחנו לא מגיעים לפחות ל

  .הנוכחי הפרק בסיכום 3.2לה טב ורא( בשדההתוכנית מול ביצוע 

  תשתיות כלכליות. 1.4

 םאתגרים שיוצגו להלן מתייחסים לשלושה תחומים: גיוס רכזים בעלי מאפיינים אישיותייה רכזים:גיוס 

דיווחו כי איתור וגיוס כוח  מנציגי ועדת ההיגויחלק ומקצועיים מתאימים, שכר נמוך, ותנאי העסקה. 

מעצם מורכבות מצד אחד,  .תוכניתאדם מתאים לתפקיד הרכז היווה אתגר משמעותי בהקמת תשתית ה

שיקום... וזה קשה למצוא אנשים רכז, מגה איש טיפול, מגה איש  מגהלהיות " דורש התפקיד, אשר

יה ואמביציה, יכולות של יזם, , הרכז נדרש להיות בעל "מוטיבצבארץ שירותחדשנות ה כאלה"; ומעצם

ניסיון, "יכולות שיווק, יכולת עבודה עצמאית, לייצר את כל הקשרים והתשתית, וניהול תקציב"; וגם בעל 

על מנת לעמוד בביטחון מול אנשי מקצוע מנוסים )גורמים  ,"בשלות, אסרטיביות, ייצוגיות וידע מקצועי

, תנאי העבודה והשכר של הרכז מותאמים מצד אחרמפנים( ולגייס אותם לשיתוף פעולה עם התוכנית. 

ושעות העבודה הן בעיקר  ,השכר נמוך, "שכר התחלתי של עובד סוציאלי" .לאיש מקצוע "בתחילת דרכו"

נה מותאמת להורים )כפי שאחת מהנציגות ציינה, אנשי מקצוע עם הריים, משמע העבודה איואחר הצ

 בחירת על גם השפיעגיוס הרכזים בבאיתור ו הקושי, ניסיון הם בדרך כלל גם בעלי משפחה(. כאמור

 בהם מופעלת התוכנית.ש האזורים

ום הביעו תחושת תסכול באשר להשתכרות הנמוכה בתחום שיק מנציגי ועדת ההיגוי, חלק על כך נוסף

כי התקצוב אינו משקף את "מידת ההכשרה  בריאות הנפש בקהילה בישראל. אחת הנציגות טענה

החשיבות והמשמעות של השיקום בקהילה: "אנשים במשרה וגם לא את והמאמץ" של אנשי המקצוע, 

מלאה שלמדו עשור, שעושים עבודה מהחשובות ביותר, שאם העבודה הזו לא תיעשה המדינה תשלם הרבה 

 כסף על מיטות אשפוז". יותר

מבטאים  ,רובם "אנשי מקצוע בתחילת דרכם"ש ,רכזי התוכניתגם עדה, וי הונציגכמו חלק מ

מצד אחד, חלק מהרכזים הביעו שביעות רצון מכך שהם מתוגמלים על פי צו אמביוולנטיות לגבי שכרם. 
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-אי, ממרבית הרכזים עלתה אחרההרחבה של העובדים הסוציאליים ומקבלים קרן השתלמות. מצד 

 , ותחושת תסכול עקב אי קבלת תגמול על שעות נוספות: שביעות רצון כללית בנוגע לשכר

... זה שעות מורכבות ]שעות אחר במקצוע הזה אנחנו לא מספיק מתוגמלים מבחינה כספית
אצלנו ויש ]אין תגמול על שעות נוספות[...  אין דבר כזה שעות נוספותהריים והערב[... והצ

בכלל הייתי שמחה לשכר גבוה יותר, ; יש הרבה פעמים שעות נוספות, ]בפועל[ שעות נוספות
שעות ואתה לא יכול להרשות לעצמך  עשר לפעמים אתה עושהה... אנחנו עובדים קש ...בוודאי

 .לקזז בימים אחרים

ההרחבה של אחת הרכזות ציינה שלדעתה דירוג התפקיד בצו של הממצאים  תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

אינו משקף את מורכבות  ,ותקמוהעובדים הסוציאליים, המורכב מאופן הגדרת התפקיד של הרכזים ו

התפקיד: "במסגרת צו ההרחבה אנחנו בדירוג סביר... הוא לא הכי מדויק לתפקיד... אני חושבת שזה נוגע 

אני לא יודעת כמה זה ו ,ים סוציאליים[ כי זה אותו שכר פחות או יותרלכולם ]גם הרכזים שאינם עובד

 ...".מצדיק את העבודה הקשה

הדגישה את הצורך ב"העלאת התקנים"  מפנה ממשרד הבריאות תמרואיינבהקשר לאתגר גיוס הרכזים, 

 חדשים נכנסים לרשימת המתנה: מתבגרים שלתוכנית היות 

... בעיה... במרחק, אבל הם ושזשהיא ]מעיר אחרת[... בשבוע שעבר הפניתי נערה ]לרכזת[ 

כי כרגע  לרשימת המתנההסתדרו כי הם ]ההורים והנערה[ הביעו הסכמה. אבל... היא נכנסה 

רצף טיפולי בין האשפוז אם אני רוצה שיהיה איזשהו גם מבחינתי בעיה...  וזהכול מלא, אז 

ל אם היא נמצאת ברשימת המתנה סימן שהתוכנית מצליחה, שמפנים, וקודם כ ...לקהילה

שובים יגם. או לתת מענה במקומות אחרים... בי להעלות את התקניםאבל... אולי כדאי 

 (.7האחרים ופחות לאזור האשפוז שלנו )מפנה 

 –אחת לשבוע  – בטבלה לעיל( דיווח כי בעיניו תדירות מפגשי החונכות 2אחד )חונך  חונךגיוס חונכים: 

אינה מספקת. לדעתו, יש להעלות את הליווי לשלוש פגישות בשבוע ולכן יש לשלם לחונכים. כל שאר 

החונכים סברו כי יש להשאיר את תפקיד החונך במתכונת של התנדבות. בניגוד למרבית החונכים, חלק 

כוח אדם מהנציגות: " כך הסבירה אחת .סברו כי יש לשלם לחונכים על פעילותם מנציגי ועדת ההיגוי

 ."יותר גבוהה מאשר לשלם לאדם ]העלות[ ...מתנדב דורש הרבה משאבים מבחינת ניהול זמן

דיווחו על קושי בנסיעות ארוכות לימי ההדרכה וההכשרה. קושי  הרכזיםמחצית מ :ושעות עבודה נסיעות

 ציםמאמ כך שהם עושים , רכזים אלו דיווחו עלעל כך זה מורגש בעיקר אצל הרכזים בפריפריה. נוסף

על מנת לתת מענה לנוער שאינו מקבל שירות  יםעובד םבה השלהנגשת התוכנית גם בסביבת העיר  רבים

רכזת אחת ציינה את הקושי בנוגע להחזרי הדלק על  .תים מחיר אישייבמקום מגוריו. מאמץ זה גובה לע

 הנסיעות באזור שלה: 

ל ות לכל מי שרק רוצה, אני אעשה הכתוכניבהתחלה הייתי מאוד בקטע של להנגיש את ה

תהיי גמישה. ... לכאורה כדי להקל גם עליי וגם על הנוער ...מסר שקיבלתיהבשבילו, כי זה גם 

לא משלמים לי את כל הנסיעות האלה. יש הגבלה על הסכום שאפשר לממן לנו  ,בפועל

 נסיעות.
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 להם המשולמים הנסיעות שהחזריול מכך הביעו תסכשל הממצאים הרכזים  תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

ב ושמדובר בתוכנית אזורית שמצריכה אחזקת רכב, ר אף .שלהם הרכב מהוצאות שליש רק מכסים

 ההוצאות הן מכיסם הפרטי: 

ת אזורית אז זה אומר שאנחנו תוכניכנית מוגדרת ויש עם זה ממש בעיה כי הת... לגבי נסיעות
אז אני  ,אזורים בסביבהל ]מחוץ לעיר[...סוע הרבה נגם למקומות אחרים, יוצא לי ל ,נוסעים

את  וזה לא מכסה ...רכבאחזקת כן מקבלת יותר מחופשי חודשי, אבל זה תפקיד שמחייב 
  זה מכסה שליש. ...אבלמעבר לחופשי חודשי... עשו תוספת  ..., ולא את הבלאיהדלק

... גם למתנ"ס, גם לעצמי "רכב תובלה"לי הופך להיות הרכב ש ,מעבר לזה שאם יש אירוע
[... הרכב שלי סוחב הרבה מעל המשקל ]דיבורית[ שהוא אמור לסחוב... דוגמה]הסברות ל
הסברה... יש פגישות... ביקורי בית... הלכתי לפגישה עם קצינת מבחן, אין איפה למצפים 

 לי את זה. לחנות במרכז העיר... חניתי בחניון, אף אחד לא יחזיר 

תים חמישה. מרבית יבאשר לשעות העבודה, הרכזים דיווחו כי הם עובדים ארבעה ערבים בשבוע, ולע

 ב הנערים כל שבוע, מדיווחיהם:והרכזים דיווחו כי בפועל יש צורך לפגוש את ר

אם יש קבוצה שאנחנו פותחים, הרבה פעמים זה... לוקח לנו ערב בשבוע שאנחנו כביכול 

נוער, אז זה יוצא שאנחנו עובדים עוד ]ה[מספר בני ]את[ אבל זה לא מוריד לנו  ,עובדים בו

כך מעסיקה שאנחנו גולשים לשעות נוספות ואז -ערב ]בשבוע[, ולפעמים... הקבוצה כל

בטח ערבים בשבוע[  ארבעה ]עובדיםכן. "מקבלים על הראש" על זה שעשינו שעות נוספות... 

, לבוא [הנחשבים כעבודה בבוקר ]ימי הכשרה וגם אם זה פה כשיש קבוצה, הסברה, אירוע...

]זה אני אישית מגיעה בשש בערב הביתה, מבחינתי זה לא ערב ... השלוש-םילפה פעם בשבועי

 ארבעה ערבים שאנחנו עובדים בשבוע[. לענוסף 

 הריים והערב גובה גם מחיר אישי:ועבודה בשעות אחר הצהלסיום, חלק מהרכזים ציינו ש

... פעמים בשבוע ערב? . ארבעפגישות בשעות הערב ...מבחינה טכנית אין לי איפה לדחוף עוד

אני כל הזמן במצוקה מזה שאני רוצה לעשות מלא דברים בעבודה, אבל אני גם רוצה להיות 

 . זה פשוט לא מסתדר.. בבית. וזה פשוט לא מסתדר. זה לא עבודת בוקר.

 .אימהות פשוטזה לא נעים להגיד, זה לא עבודה ל

 עבודהסביבת ופיזיות תשתיות . 1.5

דיווחו על גורמים מקדמים ומעכבים בכל אחד ממקומות עבודתם. בהקשר זה, גורם  רכזי התוכניתמרבית 

סרון ימקדם המאפיין את כל הרכזים הוא הניסיון להתמודד עם הקשיים בסביבת עבודתם ולהפוך ח

במחלקת נוער עירונית דיווחה כי אחד החסרונות במקום עבודתה , רכזת אחת היושבת דוגמהליתרון. ל

ועל כן אינה יכולה לקיים בו פגישות עם נערים  ,הוא שהיא חולקת את המשרד שלה עם בעל תפקיד אחר

סרון זה ליתרון וליצור קשרי עבודה טובים יונאלצת לעסוק בשריון חדרים. אולם היא הצליחה להפוך ח

אני יושבת במשרד עם מישהו שהוא אחראי על תו לגייס מתנדבים לתוכנית: "ובעזר, עם שותפה למשרד
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שיהיו חונכים,  ...קשתי כבר לשנה הבאה שיהיו לי ש"שישמגיעים לעיר. אז ב]שנת שירות[ כל הש"ש 

על כן, היתרון המרכזי של עבודה במחלקת נוער  ."שיעבירו קבוצה, לכל מיני דברים זה יכול לשמש אותי

באמצעותם הרכזת שמענים שונים לנוער בעיר, להנגישות הפיזית לאנשי הקשר האחראים  אועירונית ה

יכולה להתעדכן על פעילויות וליצור שיתופי פעולה כמו שילוב נוער מעמיתים בתנועות נוער, גיוס מתנדבים 

ויות עבור יתרון מרכזי באפשרות ליצור הזדמנכי יש וכדומה. שניים מהרכזים היושבים במתנ"סים דיווחו 

 ה התנדבותית או תמורת תשלום.יהמתבגרים בתוכנית בעשי

שהם חווים קשיים ביצירת סביבה בטוחה, קבועה ומזמינה לנוער, מסיבות שונות:  בהירוכל הרכזים ה

עדר ימיקום סביבת העבודה )מתנ"ס שנמצא בשכונת מצוקה, או בשכונה לא נעימה(; חוסר נגישות בה

ס שלי נמצא בשכונה שקשה להגיע אליה עם אוטובוסים וזה מעמיס "המתנ") מספקתתחבורה ציבורית 

עדר משרד קבוע או חלוקת המשרד עם עוד איש יה "(;כניתוויש כאלה שעזבו את הת ,מאוד על ההורים

היצע של חוגים לנוער במתנ"סים  עדרימקצוע; משרד קטן ללא חלון שלא יוצר תחושה נעימה לשבת בו; ה

הרכזת  .לנוער"(; ומפגש של הנוער מהתוכנית עם אוכלוסייה מורכבת מהקהילה )נוער בסיכון()"אין חוגים 

  הסבירה:

פוטנציאל ואין כביכול זה מיקום נהדר, זה מועדון נוער, אבל גם שכונה מאוד לא סימפטית... 
ם לייצר יותר מדי ]שילובים ופעילויות משותפות[ בין הנערים שמגיעים למועדון נוער, לנערי

הבעיה היא שהנוער של שאני נפגשת איתם... זה לא רק אני אומרת, זה גם הרכזת נוער... 
... זה נוער ]מהקהילה[ השכונה לא מזמין את הנוער שלי, זה לא גורם מגייס, זה גורם מרתיע

  .שבעצמו צריך הרבה החזקה, שליטה, מישהו שיפקח עליו

אמור לספק סביבה פיזית מזמינה וידידותית לנוער, זאת בניגוד לפוטנציאל הטמון במועדון נוער, ש

כמו סדנאות הסברה, מפגשים  ,ולאפשר לרכזת לייצר שיתופי פעולה מגוונים עם הקהילה הרחבה

  רכזת אחת הסבירה:כפי שופעילויות פנאי. קשיים אלו פוגעים ברמת המוטיבציה של הרכזים, 

יומית, במיוחד -םציה, התחושה היומה שקשור לסביבה הפיזית נורא משפיע על המוטיב כל
אני חושבת שזה  .לקבל נערים , לפגוש הורים,קהללקבל אינטנסיבית רגשית, שהיא עבודה ב

 . של לרצות לצאת מהחדר ...מייצר חוויה]משרד לא נעים[ זה ]סביבה מזמינה[...  חשוב

בכך. שניים מהרכזים באשר לפגישת הנוער בבתי ספר, מחצית מהרכזים ציינו את המורכבות הכרוכה 

מקיימים פגישות קבועות בשעות הבוקר עם נערים בבתי ספר. זאת בשל מרחק פיזי של המתנ"ס ממקום 

ועל מנת להקל על עומס העבודה , מגוריהם, כדי לחסוך לנערים והוריהם את ההגעה למתנ"ס ולמנוע נשירה

לקיים פגישות עם מספר ה ניסיונות הריים והערב. רכזת אחת דיווחה כי יזמוהצ של הרכזים בשעות אחר

נוער בבתי ספר, אולם נתקלה בקשיים עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המסגרות. בקבוצת מיקוד לצורך 

יש שיתוף פעולה ונכונות מצד הצוות, עדיין קיימת קרה ששל הממצאים הרכזת הבהירה כי גם במ תיקוף

 מורכבות בפגישת הנוער בבית ספר:

רוב בני ... לעשות פעם בשבוע וזה בית ספר שהוא מאוד סוער]ארוכה[ נסיעה  זו גם עבורי
אם בדיוק ]לפגישות במשרד[...  כנסו לחדר בצורה רגועה כמו שהם מגיעים אליייהנוער לא י
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 אבל זה לא ירד מהפרק... זה מפספס את הנקודה ...היה אירוע אלימות בחוץ אז הם סוערים
 לא קולע למטרה. , זה פשוט לדעתי]פגישות בבית הספר[

המעודד את פגישותיה עם הנערים  ,רק רכזת אחת דיווחה על שיתוף פעולה מלא עם צוות בית ספר אחד

התוכנית לנערים,  תומכיר בחשיבות התוכנית. כמו כן, הרכזים מפגינים יוזמה וגמישות מתוך רצון להנגש

, כאשר הנער נמצא במצב נפשי קשה ומסרב דוגמהובמידת הצורך אף מגיעים לפגוש את הנערים בביתם. ל

 לצאת מהבית, או אם יש צורך בחיזור עקב חשש מנשירה וכדומה. 

, הרכזים חותרים ליצירת שיתופי פעולה עם באמצעות נקיטת יוזמה, הפגנת יצירתיות וגמישותעל כן 

ועה ונעימה הצוותים במקום עבודתם למען השגת מטרות התוכנית. עם זאת סביבת עבודה בטוחה, קב

רות. שירות מכוון יומכאן לשיפור השם, ייעול עבודתללרכזים היא חשובה וחיונית להצלחת התוכנית, 

)תחבורה  נגישות)שכונה בטוחה(;  מיקוםמבחינת  לנוער וידידותית מזמינה פיזית סביבהנוער צריך לספק 

)מרכז נוער המספק  וקבוצתיות)משרד קבוע, נעים ומזמין(  לפגישות פרטניותסטינג ציבורית מספקת(; 

מנויות ופעילויות להקניית כישורים שונים, ואזור לבילוי בשעות הפנאי, פעילויות חברתיות מובנות, חוגי א

להפגת מתח(. כמו כן, הרכזים זקוקים לסביבת עבודה תומכת שניתן לייצר בה שיתופי פעולה עם ולהנאה 

 בהמשך הדוח. וראייעול בנושא הצעות ל( והקהילה. דוגמההצוות )של המתנ"ס ל

עדר תשתית י. ברמה המדינית )התוכניתלסיכום, התמה הראשונה מתייחסת לאתגרים בהקמת תשתיות ה

: אוכלוסייה, מטרות ופריסה תוכנית(, ברמה התוכנית )בהגדרת הראשית חקיקהמנהלתית בין משרדתית ו

 ארצית ובפער בין ציפיות הוגי התוכנית לשדה( ובתשתיות הכלכליות והפיזיות. 

 תוכניתאתגרים בהפעלת ה :2תמה 

הלי עבודה ורכזים וחונכים(, נתמות: התמקצעות מפעילי התוכנית )-תתיהתמה השנייה כוללת שלוש 

 והגדרות תפקידים, ועבודה מערכתית.

 :מתהליך הכניסה לתפקידהביעו חוסר שביעות רצון  מהרכזים חלק הכשרת הרכזים: –התמקצעות  .2.1

ה לי פגישה אחת ביום אחד מרוכז תיהי תה מאוד לא מוחזקת בחוויה.יכל הכניסה שלי לתפקיד הי"

להכשרה, אשר  ."שהגעתי, שעשינו היכרות, גם כזה איזושהי חפיפה לדברים, משהו ברמה מאוד טכנית

חוסר  הרכזים החלו את עבודתם בזמנים שונים לא הייתה אחידות בהכשרתם. מרביתם הביעויות שה

ההכשרה היחידה שניתנה עם כניסתם לתפקיד: יתה שעבור חלקם הי ,שביעות רצון מחוברת ההכשרה

עמודים... מיליון דפים על מחקרים, שזה נחמד, אבל זה מחקרים על מבוגרים או מחקרים  מאה "איזה

 תוכניו ים.רכזהרכי וצ את תמיד תאםהכשרה לא ה תוכניתזמון כמו כן,  ."שישיםעל ילדים לפני, בשנות ה

 . "עמיתים לנוער"לתוכנית  לא רלוונטייםהיו  שנלקחו מתוכניות אחרות של עמיתיםמסוימים הכשרה 

באמצעות )מלבד חוברת ההכשרה(  םבתפקידנוספת התמקצעות ב הביעו צורך יםרכז, כל העל כך נוסף

 :: רקע על נוער עם מגבלות נפשיות וכלים לעבודה פרטנית בחדרשוניםמעמיקה בתכנים סדורה והכשרה 

[ היעד של התוכנית]אוכלוסיית שמים את זה " ;"תנו המון כליםי"הנוער שלנו מאוד מגוון, זה מצריך מא

 צרכים .". היא אחרת.תחת כותרת אחת של 'קשיים נפשיים', אבל עבודה מול סכיזופרניה, מול דיכאון.

הדרכת חונכים, הנחיית קבוצות, מיומנויות חברתיות, הדרכת הורים, כגון  הכשרות בנושאים כללו נוספים
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הם נתבקשו לעשות התאמות  קידתפו שלאחר כניסת המנהל החדש לתפיהרכזים ש מיניות ואובדנות.

עבודה בשטח עם נוער. כך האחריות לא תאמה דייה את הלחוברת ההכשרה שלהם, משום שלקתה בחסר ו

קשו י, וזאת בהתאם לתכנים שהם בפרק בהכשרהלאחראי רכזים כל זוג לרכזים, כאשר בעצם עברה 

יות חברתיות, הדרכת הורים, להעמיק בהם: עבודה עם נוער בבריאות הנפש, הנחיית קבוצות, מיומנו

תנה להם אפשרות לכתוב את הפרק בעצמם או למצוא איש מקצוע יהכשרת חונכים, הסברה ועוד. נ

התקבל בהבנה ך זה יהלתהליך הכתיבה. תאת שיעביר את ההכשרה ולאחר מכן לעשות את ההתאמות ו

עלה האך  ."זים הבאיםמצד אחד: "המהלך עצמו הוא מהלך טוב, זה לטובתנו, לטובת התוכנית והרכ

 :אחרמצד  ומחסור במשאבי זמן חוסר מקצועיותמ ותחשש

אני אישית מאוד שמחה להיות נוכחת בזה באופן אקטיבי... אני אנחנו מבינים את החשיבות; 
וגם יש שאלות של ספק עצמי, האם זה מספיק מקצועי... אני  גם מרגישה את העומס של זה

ת; זה גם בסדר שאנחנו נעשה את ההתאמות תוכנימרגישה שזה חלק מתהליך צמיחה ב
זה שאנחנו צריכים לעשות את ההתאמות. אבל אם אנחנו עושים  ,זה לאו דווקא בעיה.. האלה.

. זה גם אומר ..אז שזה יהיה חלק מהתפקיד, שזה לא רק לעמוד מול יעדים ,את ההתאמות
ן, כי כרגע זה לא נלקח שבונים מערך. ואז צריך הרבה יותר גמישות ולקחת את זה בחשבו

 בחשבון.

אין לי  ...]לבצע את זה[ זו תחושת אחריות מאוד גדולה שאני לא יודעת כרגע איך אני הולכת
זה לשבת המון  ;אני רוצה שיהיה משהו מקצועי. זה מרגיש די כמו נטל ואחריות משאבי זמן...

בזוגות ואנחנו לא אחד  ולאסוף את החומרים ולכתוב את זה. ואנחנו צריכות להיפגש... שעות
עוד משימה די רצינית של כתיבה ושל עיבוד  זו ..ליד השני. אז זה לנסוע אחת לקראת השנייה.

  .חומרים

שוב את התחושה האמביוולנטית בנוגע הרכזים של הממצאים הדגישו  תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

זו מורכבת וצורכת משאבי זמן  לכתיבת חוברת ההכשרה: הם מבינים את חשיבות הנושא, אולם משימה

הוסיפו כי מלווה אותם תחושת דחק, משום שהתבקשו להגיש . הרכזים העומדים לרשותםרבים מאלו 

  את הפרקים בתום חודש.

 ,הכשרה בנושא עבודה על מיומנויות חברתיותה, כל הרכזים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מיתזמנ-בו

"יש תחומים שצריך ללמוד אותם מקצועי? תביאו את האנשי ועל רצון בעוד הכשרות מקצועיות חיצוניות: 

  ."תממנו לנו את הקורס הזה ונלך ונלמד אותו איפה שצריך ומקצוע. א

 למשל נציגה אחת טענה: .הביעו דעה דומה ועדת ההיגויונציגים מבהתאם, גם 

להיות יותר רחב... כי הם נותנים באמת מעטפת מאוד ארגז הכלים שלהם ]של הרכזים[ צריך 
-אי.. .case managerכי אין  גדולה מול היעדר מאוד גדול. בגלל שאין סל שיקום לבני נוער...

... הרכזים צריכים לקבל הכשרה מעמיקה אפשר להסתמך רק על זה שבנאדם מאוד מוכשר
התערבות מותאמות לנוער, הפעלה בפסיכופתולוגיה... טראומה... טיפול תרופתי... שיטות 

 קהילתית ועוד.

 :תוכניתההנהלת דווח על ידי  םשל הממצאי תיקוףבהליך 
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יותר מותאמת ונותנת מענה. ... יוצאת לאור חוברת מקיפה חדשה [2020מאי ] בחודש הקרוב

סיון שרכשנו בשנתיים יללא הנ.. לא ניתן היה להוציא אותה לפועל ללא הלמידה מהשטח.

תהליך הכתיבה הינו קריטי ליצירת תשתית טובה של התוכנית והוא כמובן מלווה  האחרונות.

העומס על הרכזים בנוגע לכתיבה לא היה מאוד גבוה. עם זאת ... ברמת חרדה מסוימת, בפועל

היה חשוב מאוד שהם יהיו שותפים לתהליך בכדי שהידע יבוא מהשטח, שהם ירגישו מחוברים 

 עליהם מלמעלה.אליו ושלא יוצנח 

עדר מערך הכשרה מוסדר יה בגלל ,החונכיםה ובהדרכה של גם בהכשרקיים הכשרה לא מספקת בשל קושי 

רצון לקבל  כל הרכזים הביעולקליטת חונכים ושונות באופן שבו כל רכז בונה ומעביר את ההכשרה בעצמו. 

האם אתם מרגישים "שאלה הדרכה. בתשובה ל-על-חונכים, וצורך בקבלת הדרכהת הדרכבנושא הכשרה 

לפי "די  שהיא פועלת ענתה אחת הרכזות "כי יש לכם את הכלים הדרושים להכשרת והדרכת החונכים?

 ."זה לא שעברתי עכשיו איזה קורס הדרכה ואני יכולה לבוא ולהגיד על מנת להדריך .אינטואיציה..

)בן  החודשיההכשרה  מפגשהוחלט ששאף  כי דיווחושל הממצאים הרכזים  תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

ויתר הזמן  , בפועל מוקדשת שעה וחצי לכתיבהההכשרה חוברת לכתיבת כולו יוקדששעות(  שש

בלו הכשרה בנושא פיתוח מיומנויות חברתיות בחודש י, מאז קעל כך נוסףעיסוקים אחרים. ללוונטילציה ו

 לעיל. מוזכרים הך בהתמקצעות בתכנים לא נערכו הכשרות חיצוניות נוספות, למרות הצור 2019אפריל 

חוסר הפרדה בין ההיבט בשל עלה קושי הקבוצתיות והפרטניות  בהדרכות :רכזים הדרכת –התמקצעות 

מנהלי שנוגע אישי ומשלבות היבט ומנהל התוכנית הפרטניות מתקיימות עם ההדרכות  .מקצועילהאישי 

עם מנהל התוכנית בהנחיה משותפת . ההדרכות הקבוצתיות התקיימו הפעלת התוכנית )כמו גיוס ושילוב(ב

מתמקדות  ותנות על ידי מנהל התוכנית בלבד(. אליומאז נ 2019 אוגוסט/ספטמבר עדחיצונית )מדריכה ו

קשו ליצור יבהיבט רגשי שנוגע לתכנים שעולים בעבודה פרטנית עם הנוער ומול החונכים. הרכזים ב

לקיים יותר דיווחו שהיו מרגישים נוח הרכזים  כל ,על כך . נוסףיותר בין שני החלקים הללו הפרדה ברורה

שביעות רצון -לתוכנית. כמו כן עלתה אי ת/ה חיצוני/עם מדריךרגשיים -הדרכה על החלקים האישיים

 "חוסר כימיה" בהדרכה הקבוצתית בין ;בנוגע לסטינג של ההדרכות )תדירות ומשך ההדרכה הפרטנית

 מנהל התוכנית למדריכה( ותחושה של פספוס וחוסר העמקה הן בהדרכות הפרטניות הן בקבוצתיות. 

ימי ההדרכה וההכשרה מתקיימים בשני  של הממצאים הרכזים דיווחו כי תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

של מפגש אחד כולל הדרכה קבוצתית וכתיבה  .בתל אביב( 15:00–9:30 בחודש )בשעותנפרדים מפגשים 

בהדרכה  פרקים בחוברת ההכשרה ומפגש שני כולל הדרכה קבוצתית והכשרה. כמו כן עלה צורך גורף

חיצונית עם איש טיפול בעל ניסיון בהדרכה וניסיון בעבודה עם מתבגרים עם מגבלות נפשיות מחוץ 

אל מול הנוער, לא בנוער עצמו". במצב אופטימלי ]הרכזת[ "בתכנים האישיים שלי  ורצון לעסוק ,לתוכנית

הרכזים היו מעוניינים לקבל הדרכה חיצונית פרטנית וקבוצתית. אולם אם ייאלצו לבחור רק חלופה אחת 

רכזים דיווחו שהם היו רוצים הדרכה פרטנית חיצונית אחת לשבועיים. הרכזים רואים חשיבות ה רוב

מכיוון שחלק מהרכזים  ,להגדירן כישיבות צוות ולא כהדרכות אולם יש ,בפגישות קבוצתיות עם המנהל

תפה: "יש דברים שאתה לא יאחת הרכזות ש .מרגישים קושי בהעלאת תכנים אישיים מול מנהל התוכנית

רוצה להגיד למנהל". בנוגע לפגישות פרטניות עם המנהל, גם כאן עלה צורך לעשות הפרדה בין תכנים 
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הדרכה חיצונית( והרכזים ציינו כי מספיקה פגישה פרונטלית אחת לחודש  תהיהאם ניהוליים לאישיים )

 ועדכונים טלפוניים במידת הצורך. 

מתנדבים בתוכנית המגויסים ומקבלים  םההחונכים חונכים: ה והדרכה של ההכשר –התמקצעות 

תהליך הכשרת תמה הבאה(. ה-התייחסות להגדרת תפקיד החונך בתת ורא) יםהכשרה והדרכה על יי הרכז

 37:החונכים על פי חוברת ההכשרה של הרכזים

שיכללו: מידע על בריאות  ,מפגשי הכשרה לפני המפגש עם המתבגרים שלושה החונכים יקבלו 
 הנפש )פסיכופתולוגיה בדגש על השתלבות חברתית(, גישת ההחלמה בבריאות הנפש, סדנת

אישית, מהות הקשר -ת תקשורת ביןבמיומנויו הסדנהסברה שתועבר על ידי מתמודד ורכז/ת, 
 בין המשתתף לחונך )מטרות הקשר, כיצד לבסס קשר בגובה העיניים, גבולות, מודלינג וכד'(. 

בליווי מצגת  םרק על יד בצעתלעיל, הכשרת החונכים אינה סדורה ומת וווחידהרכזים בפועל, כפי ש

 :יםמהרכז שקיבלוהכשרה שביעות רצון מה הביעו החונכיםמרבית אולם, וסרטונים. 

אני חושב שכן די כיסינו את . אפשר לצפות להם-שאי, תמיד יש את הדברים שהם מפתיעים
 .(2)חונך  אני בא מוכןשאני די הרגשתי . ל ודי ידעתי למה אני מגיעוהכ

במצב של,  איך להגיבשיחות על מפגשים ]לפני החונכות[... ]היו לנו[  חמישה-ארבעה היו לנו
מתחיל להתקרב או אם הוא ככה, מה מותר, האם ]הנער[ ומה להגיד במצב של, ואם הוא 

 .(10, 9)חונכים  ני דברים כאלהימותר או לא מותר, כל מ ווטסאפלדבר איתם ב

וכן זה ממש עזר ה... היה איזה שניים שלושה מפגשים לדעתי, אם אני זוכר נכון, בתחילת שנ
 (.7)חונך  לא היה לי שום רקע עם בעיות נפשיות י...ל

 : יותר רצון בהכשרה מעמיקה וסדורהוחוסר בהירות בנוגע להכשרה הביעו מעטים , חונכים םלעומת

אולי בתוך קבוצה  ,ברורה ,אני חושב שצריכה להיות יותר הכשרה. הכשרה הרבה יותר מובנית
 (.3תוך כדי )חונך  ... לפני ]החונכות[, וגםועם עוד אנשים שחונכים

לא היה גם משהו שנקרא בתור ... להתמודד תוך כדי ...זה יותר... לא היה יותר מדי הכשרה

 .(4)חונך  הכשרה

 ההכשרה החשובים בעיניו:  תוכניואת  ,אחד החונכים תיאר מהו מפגש "יעיל" עם הנער

להיות נוכח,  ...תנאיםלא להציב  ...על בן אדם לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות לא ללחוץ
אם זה נער שמאוד אוהב לעשות דברים ונורא ... לא להסתכל בטלפון כל הזמןלדעת להקשיב, 

הנחיות ... ליזום דברים... . אם זה נער שנורא מסתגר, אזלזרום איתואנרגטי, אז לדעת 
 (.4)חונך  זה מאוד, מאוד חשוב... לבן אדם שאף פעם לא עשה את זה ...כאלה

                                                 

 ".9.8.2018מתוך "חוברת לרכז "עמיתים לנוער"  37
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מצגת " הוסדרה באמצעות הכשרת החונכיםשדווח על ידי הנהלת התוכנית  ל הממצאיםש תיקוףהליך תב

 ...המצגת נגישה לרכזים ..הלי ההכשרה.ומקיפה להכשרת חונכים שכוללת את כל הנושאים שכתובים בנ

  ."כל הרכזים משתמשים במצגת זו בתהליך ההכשרה של החונכים

הדרכה פרטנית של ההכשרה של הרכזים החונכים אמורים לקבל "בנוגע להדרכת החונכים, על פי חוברת 

". בפועל, ההדרכה הפרטנית מתקיימת שעה אחת לחודש והדרכה קבוצתית של שעה וחצי אחת לחודש

מרבית החונכים דיווחו כי תדירות זו מספקת בעיניהם. לעומת זאת, כל החונכים דיווחו כי ואחת לחודש, 

ת מפאת קושי טכני במציאת זמן משותף לפגישה של החונכים עם אינם משתתפים בהדרכה קבוצתי

הפריה הדדית בהדרכה קבוצתית. כך למשל תיאר חונך ל. עם זאת, מרביתם הביעו רצון לשיתוף ויםהרכז

עושים ]הם[ גם להיפגש עם הקולגות, להבין מה רכזת[ ה לע]נוסף חשוב  ...הדרכות קבוצתיות זה טוב: "4

 ."מזה וללמוד

כך, חוסר הבהירות בהכשרה בא לידי ביטוי בכך שחלק מהחונכים לא מבינים מהו תפקידה של מעבר ל

חוסר נעימות בקרב חלק  תיםילעיוצר בלבול ו ההרכזת וכיצד הוא שונה מתפקידם. חוסר בהירות ז

מהחונכים. חונכת אחת דיווחה על קושי בבקשת החזר כספי מהרכזת על פעילויות עם הנוער: "לא נעים 

 (. 8לבקש ממנה" )חונכת  לי

, כל החונכים העידו שהם מרגישים בנוח להתקשר לרכזת יםאיכות הקשר עם הרכזלליווי ולאשר 

ארה יכך ת .וגם לשתף בחוויות הצלחה בחונכות ,קשייםלולהתייעץ איתה במידת הצורך בנוגע לדילמות ו

א יורואים את זה, ה הממש אכפת ל ...ת, שומרהקרוב כהמדרי... ]הרכזת[ אני מרגישה את: "10חונכת 

קובעים גבולות מסוימים  ...אני והחניך שלי ..מדי פעם. תמתקשר ...מלווה ...עושה מפגשים ה,מקפיד

ב החונכים הביעו ור ."התמונ ]לרכזת[וכל פעם שאנחנו פורצים גבול אנחנו שולחים .. שאנחנו רוצים לפרוץ.

 אשונה בנוכחות הרכזת.פעם רבה /שביעות רצון מכך שנפגשו עם הנער

מתאימים לליווי  בנוגע לתחושת מקצועיות החונכים, כאשר נשאלו אם הם מרגישים כי יש להם כלים

  הנוער, מרבית החונכים ענו שכן:

הנער שלי סובל ממצוקה  ..."חבר שלהםלהיות "אני חושבת שהכלים הנכונים במקרה הזה זה 
חברתית. מן הסתם הוא מרגיש לבד. וכשהוא בא ומספר לי את כל הקשיים שלו, מספר לי את 

יוצאת איתו  ...כל מה שעובר עליו, אז כשאני שם ותומכת בו, מספיק שאני שמה. אני

 ...ולהיות חבר זה להקשיב ל ...איתו גבולות "שוברת"אני לבאולינג... לקולנוע, ... למקומות
בתור מישהו מבוגר ומוסמך. ... יועץ, לא ...בתור מטפל .... לאאיתולייעץ לו. זה סתם לבלות 

 (.10)חונכת  "לפתור את העולם". אתה לא בא ..אתה בא, מדבר בגובה העיניים

להיות עם אותו נער. אתה פשוט ]בשביל[ לא צריך יותר מדי. אתה לא צריך תואר בחינוך 

גם אם זה סתם לשבת איתו בחדר ולא לעשות כלום. .. ו, להקשיב לו.צריך להיות שם בשביל

במצב חברתי  ...הוא מרגיש שהוא ...שהוא רואה שיש מישהו שאיתו... אפילו לא לדבר. ברגע

 .(9)חונך  טוב

כלים לדעת  ...אני הייתי רוצה" :לעומת זאת, חלק מועט מהחונכים הביעו רצון להעמקה ולעוד התנסויות

 .(1)חונכת  "איך זה מרגיש להיות בסיטואציה הזאת שהיא נמצאת בה
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 הלי עבודה והגדרות תפקידיםונ. 2.2

הביעו שביעות רצון מתהליך  מהגורמים המפניםהמרואיינות  כללתוכנית: תהליך ההפניה  – הלי עבודהונ

 : 2ארה מפנה יואופן ההפניה לתוכנית. כך ת

 עובד טוב. אין לי עוד מה לשנות. אני מרכזת את התלמידים שאני חושבתהוא ]תהליך ההפניה[ 
, אני מפנה... ]שולחת לרכזת[ את טופס ההפניה, אנחנו מדברות על ]שמתאימים לתוכנית[

הילד קצת, היא מזמנת את ההורים והילד אליה לשיחה מקדימה כדי להתאים מדריך ]חונך[. 
 א בתהליך האיתור ולא בהפניה.אני לא הייתי משנה שום דבר בתהליך. ל

. מטפלים במסגרת אשר מפנים לתוכנית כמה, חלק מהמרואיינות דיווחו כי יש לאופן ההפניהבנוגע 

קשר עם הקהילה, אשר מרכזת את לאו /תחום הפנאי ולהאחראית  במקומות מעטים יש אשת קשר אחת,

 פרה אחת המרואיינות:יההפניות לתוכנית. כך ס

עשה דרך המטפל. זה לא נראה לי משנה אם זה עובדת ימטופלים? אני חושבת שזה יהפניה של 
סוציאלית או לא... המטפלים עצמם יכולים להפנות. אנחנו מנגישים להם את המידע והם 
עצמם, וזה נראה לי גם יותר נכון טיפולית, שהחלק הזה יהיה מוחזק על ידי המטפלים עצמם, 

 (. 9 )מפנה טיפוליתושהם יעשו את החיבור ברמה ה

 לעומתה, מפנה אחרת הסבירה את היתרון בריכוז ההפניות:

ידע לתת  אנשי צוות חדשים... ...אני חושבת שצריך להיות מישהו שירכז... שידאג לעדכן
הריים. ואז דרך זה לעשות ומה קורה בשעות אחר הצ ...אינפוט בישיבות צוות... להציף את

אנחנו מוצפים בהמון... מידע. אז ברגע שזה מרוכז אצל ת... את ההפניה המרוכזת לרכז
 (.7 )מפנה לפחות אצלנו זה נעשה מאוד מסודר ...מישהו

נמצא הב הנוער ודיווחו כי ר המרואיינות המפנותכל למאפייני המתבגרים המופנים לתוכנית,  באשר

, מכשול עיקרי הוא במסגרתם מתאים לתוכנית וזקוק למעטפת חברתית בשעות הפנאי. כפי שדווח לעיל

"בחרנו את התלמידים ]לתוכנית[ : 1הפריסה הגיאוגרפית המצומצמת של התוכנית, כפי שהסבירה מפנה 

נציגה אחרת דיווחה שהיא מפנה נוער עם יכולת הגעה עצמאית לסביבת  ."לפי מקום המגורים שלהם

 מפנות:מרואיינות הארו היומאפיין נוסף שעלה הוא "קושי בבית". כך ת ,העבודה של הרכז

]נוער שהייתי רוצה להפנות ולא מפנה כי אין אפשרות... ]או[ אני אגיד לך את מי הייתי מפנה... 
כשהקשיים הם בתוך הבית ]או[ ... יצירת קשרבחיי פנאי מאוד מצומצמים וקושי... עם[ 

ולמצוא להם איזושהי מסגרת נגיד של אחר  ואנחנו רוצים קצת להוציא אותם החוצה
הריים שהיא לא פנימיית יום או כאלה שזה פחות הגילאים... או באמת כשיש איזשהו וצה

 (.9. כלומר הילדים היותר מבודדים )מפנה ..צורך לשלב חברתית... ברמה של קבוצה

בה הרכזת שמהעיר לא ]שיכולים להתאים אבל הם  ...ם מאודייש לי כמה מטופלים פוטנציאלי
המצב של המטופלים והיכולת שלהם באמת לקצת  ..., וכמובןוםהמיקבעיקר  .... אז..פועלת[

, קשיים בבית; ילדים שיש איזשהם . כי כן צריך להגיע לשם באופן עצמאייותר עצמאות
קשיים ביחסים עם ההורים, והרבה פעמים אנחנו רואים נגיד שבמסגרת החינוכית 

ום יש איזושהי נסיגה כי ומאוד מצליחים ומתקדמים, ואז חוזרים הביתה ופתא... מתפקדים
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.. של ההורים איתם ושלהם עם ההורים. ,יש קושי בהתמודדות עם ההורים... זה הדדי
לחזק גם  ...הריים כדי שיהיו קצת פחות בבית וכדיולתת להם משהו גם אחרי צ... המחשבה

את החלקים החברתיים. אז שני הדברים האלה ביחד יכולים כן לעזור מאוד גם לילד וגם 
 (.8למשפחה )מפנה 

של הנוער וההורים להשתתפות  המוטיבציה וההתגייסותדיווחו כי מידת  ות, מרואיינות מפנעל כך נוסף

עמיתים "בתוכנית המקומות  מיעוט בשלגורם משמעותי באיתור הנוער להפניה לתוכנית.  אבתוכנית הי

 :תוכניתמתבגרים והורים שעשויים לשתף פעולה ולהפיק את המרב מה בוחריםהגורמים המפנים  ,"לנוער

]חשוב[ בעיקר שיתוף פעולה. גם של ההורים וגם של התלמיד. כי הרבה פעמים הורים שלא 
שזה טוב, או לשדר  להביא את הילד... לדחוף אותו... לשדר לו ...ישתפו פעולה ולא יסכימו

לו... שחבל על הזמן, או אין להם כוח... ]אז[ זה ככה נראה. ואז ]הנער[ פחות משתף פעולה... 

 (. 2)מפנה  פחות רואים את הרצינות שלו גם בפעילויות, גם במה שבאים להציע לו. וחבל

וצרכים. לא אוגרפי יאני חושבת שזה ]מידת המוטיבציה של הנוער וההורים[ עניין של מיקום ג
מסיבה אחרת... גם שנה שעברה היה לי רצון לשלב הרבה יותר ילדים בפרויקט הזה והם לא 

פגש עם אנשים שהם לא מכירים. ירצו... כל אחד וסיבותיו... לא כזה קל לרתום אותם... לה
 (.6)מפנה  הרייםולא כל הילדים חושבים שהם צריכים תעסוקה לשעות אחר הצ

. גם ילדים שלא רוצים, כשאני שואלת את ההורים הם מאוד מאוד שמחיםההורים בדרך כלל 
ישמחו... הם מקבלים עוד משהו טיפולי כזה או אחר... לא נתקלתי עוד באיזושהי התנגדות 

להיות יותר נכון... צריך  צריך לתווך את זהתים הנוער מביע התנגדות[... פשוט י]אולם, לע
מישהי שהייתי בטוחה שהיא תקפוץ  ואיזעברה... הייתה ... אני זוכרת שנה שרגיש לכל ילד

על זה, אבל המילה חונך... הסעירה אותה... בגלל זה זה נחסם. היא לא הייתה מוכנה אפילו 

לשמוע על זה כלום. וזה לא הלך בסוף. זה יכול להיות מעוד סיבות, אבל... בדיעבד אני יכולה 
ת מילים אחרות או עושה איזה תהליך יותר לחשוב שאם הייתי מציגה את זה אחרת או בוחר

מוקדם ולא מנחיתה את זה עליה, אולי זה היה עובד. אולי גם לא. אבל אני חשפתי את זה כי 
 (.6הייתי בטוחה שזה הדבר הכי נפלא שיש, והיא חשבה פחות )מפנה 

 :עצמית סטיגמהממתיוג ו חשש המתבגריםגורם מעכב נוסף הוא 

ה עצמית ולפעמים קושי... לקבל את העזרה... חושבים שנגיד אחרי יש למטופלים שלנו סטיגמ
ל יסתדר. אבל האשפוז הוא רק התחלה של טיפול ארוך... לא כל הנערים והאשפוז זהו, זה הכ

רוצים... לנו זה נראה נכון ושזה נורא יעזור. אבל לפעמים יש את ההתנגדות שלהם. כי זה 
הו יהיה לא בסדר עדיין, ]שהם יזדקקו[ לעזרה בעצם אומר... להם שגם אחרי השחרור מש

 (.7)מפנה 

עליו דיווחה אחת המרואיינות המפנות הוא תחושת אמביוולנטיות של הנוער בנוגע שגורם מעכב נוסף 

 , בהתאם לגיל ההתבגרות: עצמאותבתמיכה הורית מול הצורך בנפרדות וללמעורבות ו

. לא רוצים את העזרה, אבל הם לא מצליחים בלי זה ]הנוער[דיסוננס. כי הם יש איזשהו 
את ... אני מערבת את ההורים. כי לפעמים צריך ]לשעות הפנאי[... כשאני בונה תוכנית עם נער

 (.7... אבל זה לא פשוט להם )מפנה ", מה אתה עושה היום?טוב"של ... התמיכה
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בקשיים של אדמיניסטרציה נתקלים  הרכזים :רוקרטיותוובי אדמיניסטרציה – הלי עבודהונ

בו שבו הם יושבים. אלו נובעים מכך שהמנהל הישיר של הרכז הוא מנהל המוסד שרוקרטיה במקום וובי

. מצב זה יוצר "עמיתים לנוער"המנהל המקצועי הוא מנהל תוכנית ואילו הוא יושב )כגון מנהל מתנ"ס(, 

ם הגוזלים זמן ואנרגיה הנוגעים לעבודתו כפי שתיארה אחת הרכזות, וקשיים טכניי, ""מלחמות מיותרות

של הרכז. קשיים אלה קשורים בנושאים רבים כמו דרכי עבודה )דיווח שעות, משרד(; נהלים תקציביים 

פרסום )של התוכנית ב, ציוד משרדי(; סיוע בשיווק ו"קופה קטנה")מלגות לשילוב המתבגרים בחוגים, 

הרכזים דיווחו פה אחד על צורך יות ומפגשי הסברה. ושל אירועים שהרכזים יוזמים(, ארגון פעילו

 הנהלת התוכנית בתיאום דרכי עבודה מול מנהלם הישיר:של במעורבות 

עם המתנ"ס ולהוכיח  "לריב"אפשר שכל פעם שאתה רוצה להוציא שקל אז אתה צריך -אי
ת שיחות לפני כן לעשו צריך; נורא לא נעימה ...תחושה וז ...שאתה עושה עבודה ושאתה בסדר

המתנ"סים... תיאום ציפיות מאוד ברור מה התפקיד, מה נדרש ]מנהלי[ עם  ...הבהרה
ואז  מהמתנ"ס, איזה משאבים הם צריכים להעניק לנו... שהחברה למתנ"סים ידברו איתם...

 .הם יתיישרו לטובת זה

 ...ואיך לצלםאיך להדפיס .. .חבל על הזמן שאני מבזבזת כדי שיהיה לי קלסר וניילוניות בחדר

שגם לוקחות הרבה זמן, שכל אחד מאיתנו צריך לעשות בעיר ת... מיותרו "מלחמות"מלא 
]במקום  הם... ]ארצית[כנית וכשבעצם אנחנו אמורים להיות חלק מת... שלו, במתנ"ס שלו

 ]כשהיא מבקשת ציוד[. 'איתנו ידבר שלך שהמנהל אז' :לי אומריםעבודה[ 

גם המתנ"סים, גם עם הרווחה או עם אגף הנוער .. המשרדים.בכל .. ש מלא פוליטיקות.י
אני הוצאתי מלא כסף על ; "גרושיםהורים  לשמונהילדים "ואנחנו כזה באמצע. ... והצעירים

 [."קופה קטנה"להעלות את זה; אצלי אין ]ואין לי כוח בכלל הקבוצה. המפגש האחרון של 

. עכשיו, עבורי זה לפתוח ספק "לפיצהרוצה שאני אקח אותו הנער "חונכים אומרים לי, 
, אני אביא לך כסף טוב" במערכת ולהוציא הזמנה. וזה כל כך מסובך שאני פשוט אומרת

כבר העלינו את זה שאף אחד לא בא ועושה לנו ; "קטנהמשלי. אני אעשה את זה דרך קופה 
, נטפל בזה, בטו"אני מרגישה שכזה, ... סדר בדבר הזה. ולא משנה כמה אנחנו מעלים את זה

 ."בזהנטפל 

קשיים אלו נובעים בחלקם מכך שהתוכנית ממומנת על ידי שלושה גופים שונים )משרד הבריאות, משרד 

 לאומי(. הביטוח ההחינוך ו

למקום  שייכותהוסיפו שאינם מרגישים  חלק מהרכזיםשל הממצאים  תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

מהמנהל הישיר שלהם )מנהל המתנ"ס(. כמו כן, חלק מהרכזים מרגישים  תמיכהעבודתם ואינם מקבלים 

הדדיות לתפה שמכיוון שזכתה לתמיכה ויאחת ששמהות התוכנית אינה נהירה למנהל המתנ"ס. רכזת 

מצד מנהל המתנ"ס היא הרגישה חלק מצוות המתנ"ס ויזמה פרויקטים ושיתופי פעולה שהם מעבר 

הלי עבודה בין מנהל ואום של ציפיות וני. לפיכך הכרחי לערוך ת"לנוערעמיתים "לתחומי האחריות שלה ב

המנהל במתנ"ס מבין את מהות התוכנית. אחת שולוודא  ,התוכנית למנהל הישיר של הרכז במתנ"ס

 תפה: יהרכזות ש
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]של ס מה החשיבות של הדברים "להסביר למנהל של המתנאני חושבת שזה גם קשור ב
אני מגיעה ס זה שאני לא שייכת, "לפחות אצלי הגישה במתנכי התוכנית ועבודת הרכזים[ 

על  להגיד תודה הם עושים לי טובה שהם נותנים לי איזשהו חדר וצריךאז  ,ת חיצוניתתוכנימ
 .להכניס אותנו לסביבה הזאתה ברמתאז נראה לי שזה גם חידוד  זה...

 עוזרת לה בניהול התקציב:  סביבת עבודתהבהמנהלת ה שסיפררכזת אחרת 

תעשה ]המנהלת[ מחיר והיא ההצעת את אני לא עושה את זה, אני אביא  - לפתוח הזמנה

 היא יכולה לוודאאני מעבירה אליה ואני עושה את זה, אבל ... תשלוםהדרישות כל . זאת

 מה יוצא. ,היא רואה מה נכנסאז יש לה גישה לסעיף התקציבי ו ...את הדברים האלה

אדם במתנ"סים לא ניתן להסתמך רק על קשרים אישיים, כפי שעולה העם זאת, בשל תחלופת כוח 

 ת:נוספמדבריה של רכזת 

 ...והספקים והמזומן ,של הכספיםהזה אני חשבתי שאני פענחתי את כל העניין  ,אצלנו
 עכשיו אין איזה משהו מיוחד ,ולפני חודש החליפו אצלנו את המנהלת כספים מלגות...
לפעילות, רציתי לקחת את הנוער , בחופש.. אז היא מנסה להמציא את הגלגל מחדש.]נוהל[... 
לכת רציתי ל, ועד שחותמים לי... לחכות... עכשיו זה כבר עשיתי בעבר, משהו פשוט שלסרט
ל הלך ועד עכשיו הכדווקא אצלנו ]במתנ"ס[... . ..לי כסף הביאוכי לא מחר, אני לא אלך מחר, 

 ,להמציא דברים מחדש לעצמה להתחיל הכאילו מרשהיא  .ן בגלל שאין נוהל כזהחלק ומצוי
 .לי אישית זה פוגע בעבודה וזה פוגע, ,המנהלת כספים

לכל רכזת להוצאות שוטפות שאין עליהן תקציב מוסדר, כגון:  "קופה קטנה"בגורף צורך עלה  על כך נוסף

הוצאות על הקבוצות )ציוד וכיבוד(, פעילויות ואירועים, תקציב לחונכים לפעילויות עם הנוער, תשלום על 

( שאמורה לתת מענה Comaxחניון או קפה בהדרכה עם מנהל התוכנית וכדומה. בנוגע לתוכנה המקוונת )

פסי התוכנית והפגישות, הרכזים דיווחו כי התוכנה אכן מסייעת ויווחי התקציב, טניהולי ולרכז את ד

עדיין לא פעלתה ההתוכנה לוקה בחסר וסיכום פגישות אישיות עם נערים. אולם בבהזנת מלגות ובמעקב ו

לרכזים, אף שעם הזמן הרכזים לומדים כיצד לייעל את עבודתם, כפי שעולה מקבוצת ברורה מספיק 

 .של הממצאים תיקוףצורך מיקוד לה

 על המורכבות והקושי בעבודת הרכז במתנ"ס:  הדיווח ועדת ההיגוי תנציגבהתאם, גם 

הרבה פעמים הרכזים נורא חוששים ולא יודעים איך לפעול ]מול הגורמים במתנ"ס[... בנוסף 
משהו עוד לכול, הם גם צריכים לנהל את התקציב... הם לא יודעים איך לעשות את זה, וזה 

... מפוחדים מלנהל תקציב... הם עדיין בהתמקמות... והרבה מהם מאוד שמעמיס עליהם

[ פיתחנו דרך ממש לנהל את זה כמו Comaxובאמת זה מאוד מאוד מסובך... עכשיו בתוכנה ]
[... זה לא שהמתנ"סים 2019שצריך ]התקיימה יחידת הכשרה על תקציב בהשתלמות באפריל 

כל חודש הם ]הרכזים[ . זה התנהלות של גוף ממשלתי, של מנהל תקין... לא רוצים לעזור להם..
[ דוח והם מציינים בו מה הם עושים... בגלל "עמיתים לנוער"מעבירים לנו ]להנהלה של 

מנים ]צריך לפרט[... מאיזה סעיף זה, הם צריכים לצרף חשבונית... דרישת מהגורמים המ
בשביל לקבל את התקציב והם נדרשים לעשות  םנואנחנו עוברים גיהיתשלום של המתנ"ס... 

 .את זה
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עדר ועדה יהתסכול בנוגע לקשיים בניהול התקציב:  הביעו נציגי ועדת ההיגויגם , , כמו הרכזיםעל כך נוסף

היוצר אתגרים רבים לרכזים בשטח בניהול  ,משרדית משפיעה על אופן חלוקת התקציב בתוכנית-בין

 התקציב:

מנים זה בלתי נסבל. חלק ממה שהרכזים מרגישים... זה לא מגורמים מלעבוד עם שלושה 
בעיה של המתנ"ס ולא שלהם, זה לעבוד בארגון ציבורי... לכל גורם ]מימון[ את צריכה 

ישוב ממומן על ידי גורם מממן י]היום[ כל ]הרכזת[ לתת דיווח אחר כדי לקבל את התקציב... 
  .אחר ויש מימון שונה

הבהירו שעל מנת לייעל את עבודתם ולנסות למנוע את ה"מלחמות המיותרות" כאשר  לסיכום, הרכזים

משבצים רכז בעיר חדשה, יש להקפיד לוודא שקיימת סביבת עבודה פיזית מותאמת לצרכיו ולרווחת 

המנהל הישיר של הרכז )מנהל המתנ"ס( לטובת התוכנית. שכן  סלגיו, יש חשיבות רבה על כך הנוער. נוסף

עולה ותמיכה מצד מנהלו הישיר משפיעים על מידת המוטיבציה ותחושת השייכות של הרכז, שיתוף פ

 הצעות ייעול בנושא בהמשך הדוח. וראוכתוצאה מכך על איכות השירות שמוענק לנוער. 

כפי שתיארה זאת אחת  ,"הגדרה מחפשש"תפקיד ב מדובר"ריבוי כובעים":  –הגדרת תפקיד הרכז 

כאשר הרכזים נשאלו אם הגדרת משמעי של כל הרכזים בהגדרת התפקיד מחדש. -הרכזות. עלה צורך חד

 התפקיד שלהם ברורה להם, כולם ענו "לא" והוסיפו: 

גם אם הייתה מאוד ברורה למי  ,אני חושבת שהיא נלמדת מהשטח הגדרת התפקיד. כלומר
שהשטח מראה שיש פער בין ההגדרה לזה.  ,חייבים את הגמישות הזאת... תתוכנישהגה את ה

 ; ואז אנחנו צריכים להמציא הגדרה חדשה

אני הרבה פעמים הרגשתי במהלך השנה  ...קפצנו ישר למים. ואתה עושה ניסוי וטעייה בשטח

עכשיו אני ... אולי קפצתי לפרקטיקה וישר לחפש איזשהו חוג או איזושהי פעילותש... הזאת
יותר מידע ולעצב את הקשר עם הגורמים  ...יותר סדר לפני ולאסוףמבינה שצריך לעשות קצת 

ת כמו שצריך וכדי לגרום לנער להיות יותר מחויב תוכנישל הנער כדי שאני אוכל לבנות 
 דברים שעם הזמן אני מבינה... ולמשפחה.

עים", כפי תעדוף בתחומי האחריות הרבים של הרכז, "ריבוי כובלכמו כן עלה צורך באופן גורף להסדרה ו

 שאחת הרכזות תיארה זאת, תוך כדי התייחסות למשאבי זמן מוגבלים:

על הנייר כן נתנו את ההגדרה הרחבה שכוללת המון המון תחומים. אבל בפועל באמת כל 
שבכל כתחום הוא מאוד רחב... התפקיד הופך להיות מאוד מאוד מתפזר להרבה תחומים, 

טשטש את ההגדרה שלנו, התפקיד... גם טיפולי, זה מ.. תחום צריך לתת את המאה האחוז.
גם שיקומי, גם קשור לפן החברתי וגם יש את העבודה בחדר וגם יש את הגיוס מתנדבים וגם 

יש את השיווק וגם יש את הקשר עם הגורמי טיפול... ואם אין גורמי טיפול אז אתה הופך 
היום יש קייס מנג'ר, שזה תפקיד  להיות הגורם טיפול העיקרי. ואז זה כבר תפקיד בפני עצמו...

. אז פה יש קצת בעיה, או יותר למקד "גם וגם וגם וגם וגם וגם"אחד... והוא לא עושה את ה
את זה או יותר לסדר את זה ולהגדיר את זה מחדש מה זה כולל כל תחום; יש ציפייה מאיתנו 

חד מהכובעים. וגם בכל א ,להמון דברים, להמון כובעים. וגם לא עברנו מספיק הכשרה לזה
 לגבי כל אחד מהכובעים זה לא ברור עד הסוף.
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תפו שחוסר הבהירות בהגדרת התפקיד מתבטא גם בתפיסת תפקידם על ידי י, הרכזים שעל כך נוסף

הרכז בחייהם. יש נערים שנוצר איתם קשר בעל  ו שלהנערים, שחלקם מתקשים להבין את מהות תפקיד

צר איתם קשר בעל מאפיינים טיפוליים. תחושת בלבול זו מעידה על מאפיינים חברתיים ויש כאלה שנו

 הצורך בהגדרה ברורה יותר של תפקידם ועבודתם של הרכזים עם הנערים: 

לבוא. שזה  הואם אני יכול מתא משועמיהריים שהולי הודעה בחמישי אחר הצ הא שלחהי
של... אני  ...לעשות את ההפרדהגם ]צריך[ נורא חמוד... ובא לי שיהיה לנו קשר חברי, אבל 

 .תאחר האת ההודעה הזו לחבר תנעבוד על זה שאת שולח יגילך... בוא תב הלא חבר

בעלת מאפיינים טיפוליים,  אהיועם חלק מהנוער העבודה  ,טשטשינראה כי הגבול בין טיפול לשיקום מ

המפגש מתקיים במקום לא החוצה עם הנערים ו יםיוצא יםהסטינג גמיש והרכזאף שהן מבחינת הסטינג )

ב יש יום ושעה קבועים פעם בשבוע(, הן מבחינת המטרות )כגון: חיזוק המסוגלות העצמית, וטיפולי, לר

הדימוי העצמי, חתירה לעצמאות ומציאת משמעות(. ניתן לראות זאת בתכנים שעולים במפגשים של הרכז 

בתכנים שהם העידו שלא יעלו  םים אותומשתפ יםתים הנערים מרגישים קרבה לרכזיעם הנערים, שכן לע

גם אני הרגשתי שדווקא כי אנחנו לא בתפקיד בכובע של התרפיסט או הפסיכולוג, וגם בטיפול שלהם: "

כי אנחנו נמצאים באיזושהי סביבה כביכול יותר נורמטיבית, משהו בהגנות יורד, ומצליחים קצת יותר 

 ."מאפשר ...סטינגלהיפתח ולסמוך. לא עוד מקום טיפולי ו

, הרכזים שואפים ללוות את החונכים באופן מקצועי, באמצעות הגדרת מטרות ותוכנית עבודה. כך לענוסף 

בלו את הכלים, יאולם כל הרכזים הביעו רצון להתמקצעות בהדרכת החונכים ומרביתם סבורים שלא ק

לחונכים. תחושה  יםההכשרה המספקת, ואת הקצאת השעות הדרושות כדי להעניק הדרכה וליווי מיטבי

גם  ...אין זמןזו חזקה אף יותר כאשר מדובר בהדרכת חונך של נער הנמצא במצב נפשי קשה במיוחד: "

כי אין  ..ל ולא נוגעת בכלום.ומאוד מקצועיות. אני מרגישה שלפעמים אני נוגעת בכ ..לרדת לרזולוציות

  ."בזמן, כי זה המון המון תחומים שצריך לגעת בהם. זה מאוד מורכ

חוסר בהירות בנוגע לסדר העדיפויות  םכי קיי של הממצאים הרכזים דיווחו תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

 ורא)רכי השדה ובתפקיד, ועל כן חלוקת שעות העבודה הנגזרת מכך אינה מוסדרת ואינה תואמת את צ

למעשה, הרכזים הביעו צורך בהגדרת תפקיד דינמית על בסיס סדר עדיפויות המותאם למשך  (.7נספח 

, בתחילת הפעלת התוכנית מרבית זמן העבודה מוקדש למיפוי קהילתי, דוגמההזמן של רכז בתפקיד. ל

כאשר מגיעים  ,הכשרתם. אולם, לאחר שנהלגיוס חונכים ולגיוס גורמים מפנים ומתבגרים לתוכנית, ל

קשר להדרכת חונכים, לכסת הנערים הרצויה, מרבית שעות העבודה מוקדשות לפגישות עם הנערים, למ

לצורך כתיבת משאבי זמן שבון עוד יש להביא בחוכדומה. ה, הפעלתקבוצה ולהקמת לעם גורמי הטיפול, 

כנה חוברת הכשרה, מחקר הערכה מלווה לשיפור השירות, בניית קבוצה משולבת וקבוצה סגרגטיבית, ה

הצעות ייעול נוספות בנוגע לריבוי הכובעים של הרכז יפורטו בהמשך  לפעילויות בקיץ, הסברות וכדומה.

 הדוח. 

  :כך מתוארים שירותי החונכות בחוברת הכשרה לרכזים :החונךתפקיד  הגדרת



48 

 

החונכות  שעות שבועיות. 3–2בהתאם לצורך, לכל משתתף יוצמד חונך אישי צעיר למשך 
 או לליווי משתתפים אשר זקוקים להכנה ממושכת לקראת השתלבות עצמאית בחוגנועדה 

פעילויות פנאי, לסיוע בתרגול יצירת ושימור קשר חברתי, הפגת תחושת בדידות, לרכישה 
 38.אישית והעשרת שעות הפנאי-ןושיפור מיומנויות תקשורת בי

העלו שאלות רבות סביב הגדרת  לםכוחוסר בהירות בהגדרת תפקיד החונך.  םקייאולם בקרב הרכזים 

האם החונך צריך "לבלות" או "לעשות כיף" עם  .התפקיד של החונך ומשמעות הקשר שלהם עם הנערים

הנער, לעשות איתו שיעורי בית, להוציא אותו מהבית וללכת לאכול פיצה? או שהחונך הוא תומך שיקום 

תחבורה ציבורית באופן עצמאי או לחזק יכולת לנסוע ב של הנער ויש להציב מטרות עבודה, כגון:

רכזת אחת מיומנויות חברתיות או להתמיד בפעילות או חוג? לבנות תוכנית התערבות? לקבוע מטרות? 

מה המטרה של  ,ליצור קשר ...זה עולם שלםחונכות "נורא קל להגיד 'צריך חונך'. מה זה אומר? תפה: יש

ת, כשברור תוכניבסוף לגבש איזושהי עמדה אחידה של הצריך גם ... בהרבה מהנושאים האלה?... הקשר

  חברים.בהרכזים כולם מזהים את רצונם של המתבגרים בחונכים ו כמו כן, .שבתוך זה אפשר לזוז"

עצמם קיימת חוסר בהירות בנוגע להגדרת תפקידם. כאשר נשאלו החונכים מהי הגדרת  החונכיםגם בקרב 

כלומר  ;חברתיאת תפקידם כהתופסים יש חונכים  אורים.תפקידם, הם השיבו במגוון רחב של תי

את הבדידות של הנוער ולמלא את החסך החברתי בכך שהם  להפיגהיא של החונכות העיקרית  השמטרת

שמטרתה כלומר  ;שיקומיכאת תפקידם התופסים ה. לעומתם, יש חונכים /ה" של הנער/יהיו ה"חבר

, ומשמעותיטיב יקשר ממודלינג לאת הנוער ל"חיים האמיתיים" ולהוות העיקרית של החונכות היא להכין 

 של הנוער: חבריםארו את הגדרת תפקידם חונכים שמרגישים שהם ית כמו "אח בוגר". כך

... אפשר-אי.. להקשיב להם, להיות איתם. לא לנסות לבוא ולחנך אותם.]תפקיד החונך הוא[ 

במיוחד כשאתה רק אחד. אז כל ילד הוא עולם, אתה לא יכול להפוך  ..לשנות את העולם.
מספר על עצמך,  .... פשוט להקשיב להם. כי עצם זה שהוא פורק ומדבר איתך, אתה גם..אותו

התפקיד שלנו ... לעצמו... אז אתה מדבר איתו די בגובה עיניים ואז הוא גם יכול לקחת דברים
 (.9)חונך  זה לא כיף ..., שלא ירגיש לבד. להיות בודדזה להיות החבר שלו. החבר הכי טוב

. אתה נטו בא להיות חבר .... מדריך שלו ואתה לא היועץ ואתה לא המורה.לא]החונך[ אתה 
ותכניס את האף שלך למקומות שאתה לא  שלו. לא הפסיכולוג, אל תתחיל לשאול שאלות

הוא לא רוצה הוא לא יכניס אותך, הוא יכניס אותך, ]אז[  הוא רוצה]אם[ צריך להיות בהם. 
 .(10)חונכת  זה העולם שלו. זה העולם הפנימי שלו. פשוט תהיה חבר שלו. לא יותר מזה

ואני  ,מה הגבול שאני יכול לשים את עצמי בתוך הבעיה שלו. כי בסופו של דבר זו הבעיה שלו
להיות שזה בכלל לא  כי יכול ]של החונך[, לא רוצה עכשיו להגיד לו מה אני עושה בחיים שלי

העדפתי להקשיב כמה פשוט  ... ]הנער[ברוב המפגשים עם.. אפשר לדעת.-אי, ]לנער[ מתאים
 (.3)חונך  ולטפל רק כשממש צריך שיותר

                                                 

 ".9.8.2018מתוך "חוברת לרכז "עמיתים לנוער"  38
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.. .הדבר היחיד שנראה לי הם מבקשים כזה גם מבלי להגיד זה שבאמת יהיו שם בשבילם
 נערה[...ה]להיות שם בשבילם זה ש... הרייםואין להם חברים שהם נפגשים איתם אחר הצ

היא מרגישה  ... ובמפגש הבא נכין אותו...מאכל... ]מתכון ל[יכולה באמצע השבוע לשלוח לי
]שם של או אימא של [... בווטסאפ... ]לשלוח לי ...אם היא לא הספיקה לספר לי סיפור בנוח
חלק מלהרגיש בנוח. וחלק . זה ..תמיד שולחת לי סרטונים איך הוא שר ואיך הוא רוקד נער[...

 (.8)חונכת  וזהו ...]הפגישה עם הנוער[ לא רק נטו ימי ...מהתמיכה

 :תפקידם כךארו את הגדרת ית ,טיביקשר מל מודלינגלהוות  המעונייניםלעומתם, חונכים 

הרגשי  ..., שבעצם מה שחסר, וגם אתיותר לתת את המענה החברתיהגדרת תפקיד שלי היא 
בהתחלה בכל אופן זה כרגע להיות חבר, להיות .. , להקשיב לסיפורים.להכילקצת. כן לבוא ו

. אני יצאתי החוצה. אני התחליףלחבר אותו לחבר'ה,  ...ובהמשך הדמות שלו המשמעותית

זה יכול להיות אפילו חבר אחד,  ..והנה, יש לך את החברים. יש לך קבוצה שלך, חבר'ה שלך.
]שאני לשמה אני שואף. לא .. זה מבחינתי המטרה שלי. שניים. שיהיה לו את המישהו הזה.

אני רוצה בשנה  ...אני לא חושב שזה תפקידנו להיות המקום הטיפולי.. ."החבר"אהיה[... 
יצא מהמקום של מתישהו הוא כבר  ...הזאת להספיק לעשות איתו תהליך עד כמה שאפשר

רכאות. ואני כן רוצה יבמ להיות נער והוא יתחיל לצאת לעולם הגדול, לחיים האמיתיים
 (.2)חונך . והוא מוכן. זאת המטרה שלי שהוא יקבל כמה שיותר כלים

הבית ספר ואז הם חוזרים  ,האינטראקציות שלהם זה בעיקר עם המשפחה שלהם דרך כללב
 שובר שגרהמן ... הביתה ולא עושים כלום. אז לבוא מישהו מבחוץ שיהיה ממש חבר שלהם

, כי הרבה שזה לא כזה נורא להתחבר לעולם שבחוץ ,שיראו שיש עוד דברים שאפשר לעשות
אינטראקציה שכן נותנת להם מאנשים אחרים, אז  מפחדים וט...פעמים הם פש

להיות ... לאינטראקציות עם אנשים אחרים אז בעיקר מכינה אותם... אפילו ...פרופורציות

העניין עם בעיות נפשיות, ממה שאני .. שצריך לקרות. ...שם, לדעתי גם לא ללחוץ על משהו
מפגשים זה דרך טובה .. .עניין שצריך להתמודד איתו ...לא עניין שצריך לפתור, אלא... הבנתי

 (.4)חונך  ולהציב מטרות זה כאילו אנחנו מנסים לפתור ,מאוד להתמודד עם בעיות

 נתתינערים[...  2]חונך  להםאף פעם לא הייתי הפסיכולוג ש... זה בעצם להיות איתו
ואני יכול להעיד  ...לשמוע שזה אפשרי ...הם מאוד צריכים ...מנקודת המבט שלי... ]תקווה[

התמודדתי איתם והצלחתי  ..בחיים שלי, בעבר.... בעיות חברתיות... על עצמי שהיה לי
 שמצב חברתי[... ]תקווהלפחות מנקודת המבט שלי, עוד קצת  ם...נותן לה... זה... להתבגר

המטרה העיקרית הייתה לפתוח אותם .. יכול להשתפר וזה לא משהו שחייב להיות תקוע.
 (.7)חונך  לעולם

מה מפריע להם, מה  .מאוד צריך לראות אותם ולראות איך הם מתנהלים... הבנה והכלה

 ...לא יודעת אם... אני... אותם שהם מפחדים לעלות לאוטובוס לא לשפוטהפחדים שלהם? 
מאוד עוזרת לה ושכיף לה ... אומרת לי שאני ...היא]של הנערה[...  חברה]להגדיר את עצמי כ[

 ...שאני שם בשבילה... לדעתי היא הייתה אומרת... לדבר איתי ובאמת גם לי כיף לדבר איתה
לעזור לה להשתלב בחברה, לעזור לה להתגבר על הפחדים שלה, לעזור ]התפקיד שלי הוא[ 

 (.5)חונכת  ה מתקנתלה לחוות חווי

 מא קצת אחות גדולה": יארה את תפקידה כ"קצת איתפה בתחושה אמביוולנטית ותיחונכת אחרת ש
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ממש מרגיש  ...אתה צריך להיות ממש במיטבך]המפגש עם הנערה[, אינטימי מאוד  זה
אפשר כמעט לומר ... לא בשום הכשרה ולא בשום שלב בחיים שלי... ואני לא מטפלת ,לפעמים

מישהו שאתה לא מכיר אותו, יש לו ... זו שעה אחד על אחד עם ...ה כמו, זה ממש טיפולשז
 ואין לי את הכלים... שאתה צריך להגיע אליו אם אתה רוצה שזה יהיה אפקטיבי... עולם

שלא תכננתי  ני דבריםישלפתי מתוך הכובע כל מהאמיתיים לעשות את זה, אני לאורך הדרך 
ולא ידעתי, זאת אומרת הגעתי ככה פשוט ולא ידעתי מה יידרש ממני לאורך הדרך, ועברתי 

]המשפחה של והם  ...בתוך ההתנדבות ...ארוך ולא צפוי בעצם. אני כבר שנה ...מסע מאוד
... מתוך המערכת הזאת שתומכת בה ,מתנהגים איתי כאילו אני חלק מתוך המעטפת הנערה[

הייתה ]שהנערה[  ...שהאנשים היחידים... היו תקופות.. היא בכל מקרה לא הייתה.בית ספר ב
 ;פסיכיאטרית... את הרכזת ואותי ואת המטפלים השונים ...אה זה את המשפחה שלהרו

אני לא באה לטפל בה, אני  .ורואה אותהאני הבן אדם שנפגש איתה ... ]ש[אומרת... הרכזת
ולא  ]שם הנערה[...ד שלי זה להיות הבנאדם שרואה את התפקי... לא רואה את המחלה שלה

 (.1ה )חונכת את המחל

 :חונכת נוספת מתארת את המורכבות בתפקיד

היא פחות כחונכת,  ראתה]הנערה[ אותי היא ]התפקיד שלי הוא[ פשוט להיות שם. תמיד... 
הבנתי .. .פה הכרנו וזה... איסיפור כיסוי המצאנו גם, התעקשה שאני אהיה ממש חברה שלה

מעבר ... תמיד כשצריך אז לענות לשיחת טלפון, מעבר ללהיות חונכת ...שזה פשוט להיות שם
את הצורך ... פשוט להשלים ...אחות בוגרת ...ללעשות פעילויות ולתת את החוות דעת בתור

 (.6)חונכת  נערה ...בתורה... של

המטרות בתיאור תפקיד החונך, כפי שתואר חוסר הבהירות בנוגע לחונכות נובע מריבוי שכך, ייתכן לפי

אתגרים כמה החונכים דיווחו על  ריבוי הכובעים של הרכזים.ללעיל גם באשר למטרות התוכנית ו

חשש שמא הקשר אינו משקף אינטראקציות במציאות עם קבוצת  קושי בהצבת גבולות בקשר,בתפקידם: 

בחונך, והזדהות יתר של החונך עם הנער  השווים, עידוד לעצמאות מול פיתוח תחושת תלות של הנער

ובשמירה עליהם, עם הנוער גבולות  המובילה לקושי בפרדה. כך תיאר אחד החונכים את הקושי בהצבת

 מתוך חשש לפיתוח תלות ובידיעה כי הקשר הוא זמני:

 ...הולהיות חבר ז... יש לזה איזו ציפייה שייתן עצות .... לא חייב להיות אח גדולנוכח ...היותל
במפגש, אם הוא רוצה לדבר תוך כדי השבוע .. אז להיות נוכח... שהנער יהיה ממש תלוי בך.

אני בא והולך והוא כן צריך ... של תלות כי בסופו של דבר... אבל לא להגיע למצבאז בסדר. 
 ...מאשר שהוא יוכל לקשור קשרים אחרים בחיים שלו שיימשכו יותר זמן]כלים[ לקחת מזה 

 .(4)חונך  כמה חודשים

אופן התקשורת בין החונך לנוער. מרבית בנוספת לקושי בהצבת גבולות מתבטאת בתדירות ו דוגמה

תים יכולה להימשך כשלוש שעות( הם יפגישה אחת לשבוע עם הנוער )שלע לעהחונכים דיווחו כי נוסף 

 רים":(, מתוך הרצון "להיות שם, כחבווטסאפזמינים "תמיד" בהודעות טקסט )

עמיתים "]בפה .. הייתי שם גבולות. ...אני גם עבדתי ועובד עם נוער די הרבה שנים. כשתמיד
לא במקום לשים את הגבולות וגם מאפשר את זה כי אני באמת מבין את שאני מרגיש [ "לנוער
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)חונך  כן להרשות לעצמו לשלוח לי הודעות ולהיות שם בשבילו ]שם הנער[הצורך הגדול של 
2). 

אחד ית החונכים דיווחו כי הם חוששים מסיום החונכות וחלק שקלו להישאר בקשר עם הנוער. מרב

זה לא ]מול הנער[ איך שאני מתנהג מולו ... אני היום לא משקף את הנועראתגר נוסף: " ביטא כיםחונמה

לקושי של חונכת אחרת התייחסה  .(2)חונך  "איך הנוער יקבל אותות... ]של[ משקף לו באמת את המציאו

 הנער בנקיטת יוזמה ועצמאות והסבירה מה התפקיד של החונכים לדעתה:

אבל אני חושבת שהוא צריך את הדחיפה ]לצאת מהבית ולנקוט יוזמה[ את הרצון ]לנער[ ש לו י
צריך לתת ]היא בשלבי פרדה מהנער[ אני חושבת שהחונך הבא .. מבחוץ. הוא צריך את החונך.

. הוא לא צריך להיות תלוי בחונכים, "לחיות על חונכים"צריך  הוא לא... לו את הדגש ש
מקום מסוים ... לתת לו]יצירת אינטרקציה חברתית[...  החונכים צריכים ללמד אותו על

]השיגו מטרות  דברים שלא היינו מאמינים שנשבור בהתחלה "שברנו"אנחנו  ..להתפתח לבד.
. אבל הצלחנו לעשות את זה, ורה ציבורית[של פיתוח עצמאות, כמו נסיעה לבד של הנער בתחב

תן לאדם דג, הוא ]".. .אם תלמד מישהו לדוג... שזה מבחינתי הצלחה גדולה. יש משפט אחד
אז הוא יהיה שבע לנצח. אז זה מה  "[...ישבע ליום אחד; למד אותו לדוג, הוא ישבע כל חייו

 (.10)חונכת  שצריך לעשות

יש הסכמה בנוגע לתפקיד החונך: "החונך  נציגי ועדת ההיגוילעומת ההשקפות השונות של החונכים, בקרב 

החונך מוציא לפועל הרבה פעמים את התוכנית ... הוא מודלינג לקשרהוא אמצעי להשגת המטרה... 

רשת העניין הוא הרחבת "החונך צריך לעודד את הנער לאקטיביות, לצאת מהבית...  ";השיקומית

 זו ,לא מטרה וז 'כיף'התמיכה החברתית, לא צמצום שלה. אם החונך רק בא הביתה ]זה לא מספיק[... 

 ".תוצאה

הוגי התוכנית לבין המפעילים בשטח, עליו  הם שללסיכום, קיים פער בין תפיסת התפקיד של החונך בעיני

גם על הצרכים  יםההיגוי ועונ על ועדת יםהגדרת תפקיד המוסכמעבודה ו הליוניסוח ניש לגשר באמצעות 

  .העולים בשטח מהנוער, על פי דיווחי הרכזים והחונכים

 עבודה מערכתית .2.3

 ידיווחו על חוויה של בידוד בעבודתם, בשל המרחק הגיאוגרפ הרכזיםל כתמיכה ושיתוף בין רכזים: 

עדר תוכנה יבשל מחסור בנהלים סדורים ובה .שעובדים בערים אחרות ברחבי הארץ משאר הרכזים

התקיימה הדרכה ראשונה  2019מקוונת לשיתוף מידע מקצועי כל רכז עבד בדרכו שלו )בסוף חודש אפריל 

 ומאז התוכנה החלה לעבוד באופן חלקי(.  ,על התוכנה המקוונת

עיונות ותכנים כל הרכזים הביעו צורך בקבלת תמיכה מרכזים אחרים, בפלטפורמה לשיתוף מידע, ר

 זמן משותף מעבר לזמני ההדרכה וההכשרה:בביניהם. כמו כן, ניכר צורך בגיבוש ו

אנחנו צוות מאוד .. צריך להכניס לפורמט מפגשים רק של הרכזים. ...אני כן חושבת ש
כי אנחנו מאוד מעט. אנחנו  ,גאוות יחידה כזה שזר לא יבין זאת ...מרגישים]אנחנו[  ...מגובש

יום בגלל -םאנחנו פחות מתקשרים ביו... ודיים, כל אחד יכול להבין מה האחר עוברקצת וייח
אנחנו עוברים הכשרה פעם בשלושה שבועות, .. שכל אחד בעיר אחרת, זה ממש מנותק.
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צריך לחשוב על איך אנחנו מחזקים את התקשורת השבועית ... קבוצתית וזה יפה מאוד. אבל
שאנחנו  ווטסאפמדברים על זה הרבה, שיש לנו את קבוצת המתייעצים יותר. אנחנו  – שלנו

יכולים להעלות לשם דברים, להתייעץ או לפרסם מה אנחנו עושים וזה אבל זה קשה כי זה 
 .לא כל דבר שאתה עושה אתה תעדכן, יומית-םשגרה יו

דיין ניהם עישיתוף בבשל הממצאים הרכזים הבהירו שהצורך בתמיכה ו תיקוףבקבוצת מיקוד לצורך 

 וכיום הם משתפים את הפרקים שהם כותבים לחוברת הכשרה באופן מקוון באמצעות גוגל דוקס. ,קיים

ניהם, להפריה יהביעו רצון לתמיכה ושיתוף ב החונכיםכל כמו הרכזים, גם תמיכה ושיתוף בין חונכים: 

יצירת קשרים בין הנערים )קבוצת השווים(. כך  למעןשיתופי פעולה יוזמות ו צורךלוכן ולמידה הדדית, 

 :ת אחתחונכ הסבירה

אנחנו לא מחוברים אחד לשני.  ...אין לנו שום פורום שהוא כל החונכים ביחדש הבעיה היא
אני חושבת שזה יכול להיות מאוד  , איזה ילדים, כלום.אין לנו מושג מה קורה אצל מי

לאו דווקא ערב גיבוש. אולי איזה הדרכה ... נכיםהחו ...בין ...פעילויות ...משמעותי לעשות
... את הסיום שנה נגיד לעשות ביחד. אני לא אומרת שזה חייב להיות משהו קבוע.. משותפת.

 (.8)חונכת  נעבור ביחד]ההכשרה[  ...כנית שאתוכשמתחילה הת

במעורבות  צורך הביעו באופן גורף הרכזיםכל  בשיווק ובגיוס מתנדבים: מעורבות הנהלת התוכנית

בשני אופנים. האחד, מעורבות בשיווק התוכנית  ,מניםמהנהלת התוכנית והמשרדים השותפים והמ

בביקורי חשיפה במסגרות ובכנסים ארציים של משרד הבריאות ומשרד החינוך  דוגמהלגורמים המפנים, ל

, מעורבות וסיוע באיתור ראח)כנסים של חינוך מיוחד או של בתי ספר לילדים ונוער עם קשיים נפשיים(. ה

עלה הרעיון אז , 18.3.2019ועדת היגוי המצומצמת בתאריך וקושי בגיוס חונכים דובר בהגיוס מתנדבים. בו

עדת ולהסיר את גיוס החונכים מתחומי האחריות של הרכזים ולגייס רכז למען תפקיד זה, כפי שהוחלט בו

ס מסבירנים לצורך מפגשי הסברה לנוער )חלק בגיווא . קושי נוסף שעלה ה15.7.2019היגוי בתאריך 

יצירת מאגר של מסבירנים על  :אזורית-מתחומי האחריות של הרכזים(. בהקשר זה עלתה הצעת ייעול רב

 , שיספרו את סיפורם בגיל ההתבגרות ויוכלו להשתלב בהסברות לנוער:"עמיתים לזכויות"ידי 

תוכנית ויציגו את התוכנית לכולם אז שיבוא המנהל חברה למתנ"סים, או המנהלים של ה
אחת ]בכנסים של בתי ספר לחינוך מיוחד[ ושתהיה איזושהי דרישה... ליצור איתנו קשר, -בבת

  .ומשהו מקומות שלושים כי בסוף... הם יוצרים קשר עם בנאדם אחד ואני יוצרת קשר עם

בקשות להפנות ]לפגישות עם הרכז וללזה  לא נותנות... כרגע מרגיש שהרבה מאוד מסגרות
כשאני .. לגייס חונכים ממקומות גדולים.... כשרציתי ...חשיבות יותר מדיאליהם מתבגרים[ 
זה ; זה מרגיש לי שונה ...ת שמרגישה להם קטנה לעומת מישהו ארציתוכניבאה בתור איזה 

, הם כן"גם מוציא מאיתנו הרבה אנרגיות. וגם מעבר לזה, אנחנו באים ואומרים להורים, 
. יש לי בני נוער שמחכים המון זמן לחונכים, ואין לי מאיפה להביא להם. "יכולים לקבל חונך

באמצע שנה נורא קשה גם למצוא חוגים [; ולגייס חונכים]צריכה לאתר  כל פעם מחדש... ואני
, טוב"ות, גם למצוא חונכים. כל התהליך נקטע. אתה כזה אומר להם, בומקומות השתל

 .ה צריך לחכות איתם עד לתחילת שנה הבאה, לפעמים את"נחכה
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מענה ברמה  ...שאמורה לתת... תתוכנית. אם זו תוכניאיך מתייחסים לל זה ממש שאלה ש
, אז גם הרבה מהדברים כמו גיוס חונכים הם 18–12 הארצית נגיד, כמו סל שיקום לגילאים

זה צריך להיות דרך הנהלה יותר גבוהה,  ..בעיניי בכלל לא צריכים להיות דרך הרכזים.
  .ח, עם מכללות"שיוצרת קשר עם אוניברסיטאות, עם מקומות כמו פר

דיווחו כי מרביתן נחשפו לתוכנית באמצעות כנס מקצועי וכי דרך זו הייתה  מרואיינות מפנות, בהתאם

, מרואיינות מפנות ממשרד החינוך )מומחיות התחום מהמתי"א( ד בבדיעילה וסייעה בשיווק התוכנית. ב

אנחנו יכולים להזמין לערב חשיפה נניח תלמידים או החשיפה להורים ולנוער: "הרחבת להביעו רצון 

" )מפנה בעלי מוטיבציה ...מדברת ואז יכול להיות שהם כן יהיו]את הרכזת[  שיגיעו לשמוע אותה... הורים

3.) 

צורך משמעותי בקבלת  ציינו הרכזיםמרבית  :יםהמפנ לגורמים )בריאות וחינוך(ים הקשר בין המשרד

סיוע מהמשרדים עבור יצירת ותחזוקת הקשר עם המסגרות המפנות. הרכזים שואפים לקשר משמעותי, 

אך הביעו תסכול מהיעדר קשרי עבודה הדדיים, שכן לרוב הגורמים  ,ב עם הגורמים המפניםיסדיר ועק

המפנים אינם מעדכנים באופן יזום ושוטף את הרכזים, ורק הרכזים הם שיוזמים את הקשר. אחת הרכזות 

אחריות זה יקרה, ]על הקשר עם המסגרות המפנות[ אם אני תופסת בשתי ידיים ולוקחת עליו שיתפה: "

חוסר שיתוף ב, מחצית מהרכזים שיתפו שנתקלו בקשיים רבים ועל כך נוסף ."זה לא יקרה – ואם לא

  פעולה מול המתי"אות של משרד החינוך:

יכול לעזור אם המשרדים האלה ... משרד הבריאות ,למשרד החינוך... התוכנית הזו שייכת
אז  ,ריםכמו שמבקשים מאיתנו להשיג עשרים נע... של כן יותר שיתוף פעולה... ו הוראהאציוי

שיגידו לנו שמצפים מכל מרחב... להפנות לפחות נער ממשפחה או שתיים... בנגיד חצי שנה 
מרביתם לא משתפים איתנו הרבה פעולה שזה ... שלושה חודשים כאילו הוראה מפורשת... או

  .הצערנגיד המתי"א וגם משרד החינוך לא משתפים פעולה למרבית  ...חבל

ל. אז נגיד שבמשרד והכ גרות של הנער שקיימות, ממשפחה עדאנחנו מחזרים אחרי כל המס
ספר, שהמנהלות, שהיועצות, של המרפאות, הת גם, שבתי תוכניהחינוך... שהוא אחראי על ה

ת הזאת ולא רק כי אני קבעתי פגישה עם ההיא ושיווקתי לה את תוכנישכולם ידעו מה זה ה
רופא  מייל תפוצה לכל היועצות;]שיוציאו[ פסי הפניה; ות וסיפרתי לה, נתתי לה טתוכניה

ת ויגיד לבתי חולים או למסגרות תוכנימישהו בכיר יפיץ את ה ...משפחה... זה שונה אם
הרכזת הקטנה "... שזה לא אני]זה יראה אחרת[ ... "קשראני מבקש שתיצרו ... "הרלוונטיות

ריאות, ששולח , אלא מישהו בכיר מהמשרד, ממשרד החינוך, ממשרד הב"חשובהוהלא 
 .ומכווין גם

 וקושי לגייס אותם, להסביר להם שז... היה ,מרפאות לבריאות נפש בקהילהבאצלי 

 היו. כל עיר זה אחרת... יפתחו בעיר חדשה אז י]לתוכנית[אוכלוסייה שבהחלט מתאימה 
  .בעיות אחרות

 ביטוח אם אבל, חשוב שזה, למעלה]מהרכזים, מהשטח[  מלמטה שהם תהליכים המון יש
לוקחים בזה חלק, משרד החינוך, משרד הבריאות, אז איפה המלמעלה למטה? למה  לאומי

עובדים סוציאליים שעובדים במסגרות, ולהציג את זה כאיזושהי ... לא לאסוף אנשי טיפול
 אלטרנטיבה, כאיזשהו מענה לגילאים כאלה? ואני מניחה שיהיה הרבה יותר שיתוף פעולה.
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כי האחריות על יצירת הקשר ושימורו עם הגורמים המפנים היא  דיווחו ועדת ההיגוינציגי מרבית אולם, 

 של הרכזים: 

היכולת של הרכזים לייצר קשר משמעותי, לתת להם ]לגורמים המפנים[ תחושה של  ובסוף ז
להתמקם מול אנשי מקצוע... גם כשמכתיבים משהו מלמעלה אנשי מקצוע ... ביטחון, זה

טה... אם היה מנגנון ברור כמו סל מבסוף צריך לגייס אותם מל ...םעושים מה שהם רוצי
 .פשוטזה היה הרבה יותר  [מבוגרים ל"עמיתים" לבוגריםבאמצעותו מפנים ]ש שיקום

גורם מקדם הן הרכזים של שיוזמה ופניות  ציינו מפנות מרואיינותהקשר בין הרכזים לגורמים המפנים: 

הקשר ארו את יבניגוד לרכזים, מרבית הגורמים המפנים ת כמו כן, משמעותי בתוכנית ובתהליך ההפניה.

 כך לדברי המרואיינות:  .כהדדי

טורחת לעדכן, להתעדכן, ]הקשר עם הרכזת מוצלח מכיוון[ שההתעניינות הדדית. היא 
הרצון ללמידה  ...מקדם שיח, גם ...י יש בה משהו מאוד נעיםיבעינ... בפן האישיותי... לשאול
אחד הדברים היותר חזקים זה השיח. וזה כל הזמן נמצא בדיון, אם היא מתארת . הדדית

איזשהו קושי מול הורים והיא חושבת שבבית ספר יכולים לקיים איזשהי התערבות, ומנגד, 
)מפנה  לתת מקום לתלמיד אחר במקום... מזלזל ואנחנו חושבים ...אם אנחנו חושבים שהורה

2 .) 

ברגע , הזמינות היא גבוהה... רוצה ופנויה ...נות אליה. היא מאודאני מרגישה מאוד בנוח לפ
שאני צריכה היא תמיד עונה לי. אני מניחה שאם אני אבקש ממנה לבוא ולהציג את התוכנית 

 (.7)מפנה  שוב בפני הצוות או בפני ההורים אז לא תהיה לה בעיה

שבת שזה היה מבורך אם היה נהפוך הוא... אני חו ,זה קשר ממש מצוין. ממש אין לי תלונות

היא שם. שזה משהו ... ת... הזמינות שלהּוכזה קשר עם עוד גורמים... מה שעוזר לי זה הפני
קשר של עדכונים שהוא יותר רציף, שהוא... ממש עוזר. זה  ]זה[שמבורך ולא מובן מאליו... 

ם זה התקדם. איפה זה עומד וא... היו גם מקרים שהתקשרתי לשאול... בדרך כלל בא ממנה
 (.8כיווני )מפנה -אז זה לגמרי דו

המרואיינות ההתייעצות השוטפות באופן טלפוני, מרבית משביעות רצון כללית מהעדכונים ו לענוסף 

בתוכנית.  ובקבלת עדכונים על התקדמות הנוער יםעם הרכז צורך במפגשים תדירים יותרהעלו  המפנות

עומס של אנשי המקצוע הלצד זה, עלה צורך בנקיטת יוזמה ואחריות של הרכזים בתחזוקת הקשר, בשל 

 : יםהמפנ

 ..יכול להיות שהיה יותר נכון שהיינו נפגשות יותר. נגיד אחת לחודש וחצי, אחת לחודשיים.
עכשיו .. וזהו. היא הגיעה בתחילת השנה ונדמה לי עוד פעם אחת היא הגיעה לפגוש את הילדים

נגיד,  קשר קבוע אחת לחודש... בדיעבד קצת יכול להיות שהיינו צריכות להיות יותר בקשר
follow-upאז אני צריכה ]בהם[ ... יש לי כל כך הרבה עניינים לטפל. נראה לי שזה מאוד חשוב ,

 (.1)מפנה  זמו את זהיי ...שהגורמי חוץ

שאנחנו נתערב כי אנחנו לא רוצים אחרי האשפוז לא ברמה ... פרוטוקולאולי לעשות איזשהו 
זה בית חולים זה עדיין לא מרפאה. אבל כן כדי שיהיו את המסקנות הפנימיות  להתערב...

כך חצי שנה  לקבוע זמנים, לראות נגיד חודש חודשיים אחרי, אחר ...שלנו לנערים עתידיים
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 האינפוט ואיך הוא משתלב... את... ך שנה אחרי. נגיד על נער מסוים. להביןכ אחרי ואחר
 (.7)מפנה  לטווח הרחוק

פגישות במהלך שנה, שתי לדאוג שיהיו ... של הקשר ַהְבָנָיה אני חושבת שצריך להחליט על
 (.5)מפנה  פגישה במהלך שנה

לדווח לי אבל משהו  תא מחויבי. אני לא יודעת אם ההממנ םצריכה יותר דיווחי]אני[ אולי 
 (.4ה )מפנה או איך אני יכולה יותר לעזור ל ...של פידבק שיהיה ככה יותר ברמה

נניח תלמיד שכן מצליח [ על ]לדעתהייתי כן שמחה למשל לקשר יותר הדוק מהבחינה הזאת 
שיפור ביכולת החברתית שלו. הייתי גם שמחה לדעת  ...כי זה... ]עם הרכזת[ ויוצר קשר איתה

לתמוך ולעזור דרך ההורים ... היא יכולה איך תלמיד שלא נוצר קשר, הייתי אומרת ליועצתעל 

 (. 3)מפנה  כדי שכן ייווצר קשר

 ארה אחת הנציגות:י, נציגות רבות הביעו רצון להבין לעומק מה מתרחש בתוכנית. כך תעל כך נוסף

ביקור בלייב... אם מתישהו ]לגורמים המפנים[ לנו יעשו [ לנוער" עמיתים"] אם הייתי שמחה
קצת  ...בהחלט הייתי רוצה לדעת מה עושים... ,א, לראות, קצת על הפעילויותלבו ...זה יסתדר

לצלם איזשהו קטע קטן כדי ש... נחווה את  ...יותר... אם אין אפשרות להגיע לשם אז אולי
זה. איך זה מתנהל. ולא רק נשמע... יש לנו כל כך הרבה ידע שמציף אותנו כל יום וכל היום... 

יותר  ...מושרש ...את זה. לפעמים כשמועברת איזושהי חוויה זה אנחנו לא תמיד זוכרים
 (.8פנימה )מפנה 

בהתאם לטענת הנציגים מוועדת ההיגוי כי לתוכנית יצירת אמון ורצף טיפולי עם הגורמים המפנים: 

דיווחו על קושי בהפניה לשירות בשל  מהמרואיינות המפנותחדשה לוקח זמן להתבסס בשדה, גם חלק 

ארו ייצירת אמון עם הרכזים שנבנה ככל שהתוכנית צברה ותק. כך תשל תהליך ועל  ,ותויראשונ

 : יםהמרואיינות המפנות את תהליך רכישת האמון עם הרכז

אני הפניתי בשמחה שתי נערות. אני מאוד מאוד מקווה שזה יצליח ונוכל להפנות עוד... אני 
אנשים, גם כדי כמובן לא ליצור אני לא אוהבת בבת אחת להפנות המון גם מהמקום שלי, 

... להבין קצת יותר טוב, עומס על המערכת, אבל גם כדי קודם בכלל לראות איך היא עובדת
כי אני יודעת רק מה שתיארו לי. אני לא יודעת הרבה מעבר... יש לי רק שתי נערות והן עוד 

פעילויות של התוכנית כרות והן עדיין לא לגמרי נוספו לתוך הילא באמת... זה עדיין בשלבי ה
 (.8)מפנה 

משנה שעברה לשנה הזאת יש התקדמות, אני חושבת, באחיזה של התוכנית בשטח... אני 

גרה. אז... ש  שומעת על זה יותר וילדים יותר הולכים לזה. שומעת שזה הופך להיות איזושהי 
כל על זה אני מבינה שיש לזה משהו, שהבסיס נעשה יותר חזק... אני חושבת שצריך להסת

 (.4ככה. אם יש התקדמות, האם זה בתהליך של התקדמות או בתהליך של תקיעות )מפנה 

כמו כן, מרבית המרואיינות המפנות ציינו לטובה את היוזמה ושיתוף הפעולה של הרכזים, וניכר כי הן 

רואות כיום את הרכזים כאנשי מקצוע שיכולים "להתמקם" לצידן כחלק מהמעטפת המספקת מענה 
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ים" של גורמי הטיפול בקהילה, על ידי שיתוף יייחודם מתבטא ביכולת להיות ה"עינ .רכי המתבגריםולצ

 והעברת אינפורמציה לשם שמירת רצף טיפולי: 

אחר  הסתכלות של איש מקצוע נוסףאני חושבת שלנו כבית ספר זה מעולה שיש לנו 
ינינו להתעדכן, אם אנחנו הריים, אם אנחנו מרגישים מצוקה של ילד אנחנו יכולות בוהצ

רואות את המצוקה באותה העין, אם היא ]הרכזת[ חושבת שזה נכון לעשות התערבות. אנחנו 
בודקים אם זה נכון שהם יהיו עם עיניים פקוחות יותר ויראו תהליכים שאנחנו רואים שקורים 

 (.2)מפנה  לילד או איזושהי מצוקה של הילד... כדי שהוא יוכל להביא אותם ולהתקדם איתם

אם יש איזה משהו משמעותי שכן מאוד הפתיע אותי לטובה... ]הרכזת[ ביקרה את אחת 
הנערות וככה התרשמה שהמצב שלה לא טוב ושהיא באיזושהי מצוקה והיא ישר התקשרה 

לא בהכרח מצפה שזה יהיה הקשר  ...... היה באמת מדהים. כי אתהיועדכנה. וזה משהו שבעיני

קציה... היא... יכלה גם פשוט לדבר רק עם המשפחה ולהגיד לה אולי וזו תהיה האינטרא
היא כן בחרה להתקשר תדברו עם הרופאה שלכם, או... פשוט להשאיר את זה אצלה... אבל 

י פעם בחודש י... אני פה במרפאה כשמגיעים אלדבר מאוד מאוד חשוב יוזה בעיני ,ולעדכן אותי
ל... כשיש מצבים של החמרה ותמיד אתה שומע הכ ל ולאולא תמיד אתה רואה הכ... למעקב

משמעותית אתה כן יכול לשמוע מבית ספר או מהמטפל... אבל הם פחות... רואים אותם ככה 
]זה[ בהחלט מבורך וחשוב. וזה ים עומתרייום שלהם... בניואנסים אפילו... שבאים -ביום

 (. 8שיתוף פעולה מאוד מאוד טוב לטעמי )מפנה 

פגישות בנוגע למתבגרים בבית המרואיינות המפנות הציעו כי הרכזים ישתתפו בישיבות ומעבר לכך, מר

במסגרת המפנה על מנת לייעל את שיתוף הפעולה בין הצוות לרכזת ובכך ליצור חיבור בין המסגרת 

 לקהילה:

]הרכזת[ הייתה כאן כמה פעמים, זאת אומרת אנחנו כן רוצים ליצור קשרים בקהילה 
המשאבים מדמות... ממש אינטגרלית. בכל העשייה פה... היא כן חלק...  ומבחינתי היא
 (.6בקהילה )מפנה 

אני חושבת שצריך להזמין אותה ]את הרכזת[ למפגשי צוות, שתהיה שותפה. וההורים יוכלו 
להכיר אותה ולחתום באותו רגע על ויתור סודיות נניח. ואז אפשר יהיה להמשיך לדבר איתה. 

הייתה המטרה המקורית, שיהיה איזשהו קשר בין המרפאה, המדריכה  אני חושבת שזאת
ובית הספר, עם ההורים... הייתי שמחה אם היא הייתה מגיעה לישיבות בבית הספר. יש לנו 

ה של ילד... ישלוש פעמים בשנה ישיבות בבית הספר שהן רחבות. כמו שמגיעה מדריכה מפנימי
ולספר על ההצלחות החברתיות שלו. כי חברתית  מדריכהאז היא הייתה יכולה להגיע בתור 

 (.3זה גם תחום של מסוגלות שבודקים )מפנה 

יצירת קשר עם בית הספר... גם סביב גורמי סיכון... אני מאוד ... ]היא[ נקודה לחיזוק בעיניי
מאמינה... בעבודת צוות ושיח פתוח ולא לשמור את זה כמשהו ייחודי מחוץ לבית הספר... אם 

שהי רמה של שיתוף פעולה... זה נורא חבל וורם מפנה, מפנה תלמיד... אני מצפה לאיזאני כג
שלא עובדים ביחד. עכשיו, זה השתפר מאוד אז אני לא מתלוננת... צריך להיות טמון בתוך 
החשיבה משהו שאומר "בואו נעשה את הדברים בשיתוף פעולה". אנחנו מכירים את החבר'ה 

אני חושבת שאפשר להעשיר צוע שעובדים, יש לנו איזשהו ניסיון. שלנו שנים, הרבה אנשי מק
ולא כל כך טוב למדר... ויש יתרון גם בלמדר, כי אז יש לה מקום אחר לגמרי  ...אחד את השני
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, אבל אני לא מאמינה בדפים חדשים... אני חושבת שהיא יכולה לפתוח דף חדש לכאורה
ושאפשר תמיד לייצר תמיד יותר טובה.  ...שהעבודה המשותפת היא... שהדברים הם ברצף

שהי ברית ביחד... עם הלקוח שזה התלמיד, משותפת עם הגורמים הטיפוליים ואיז
הנוספים. יש נושאים שמדברים עליהם במשותף ויש נושאים שנשארים אישיים אצל כל 

האוכלוסייה והשיתוף פעולה יוצר מצב שאין פיצול, והרבה פעמים אם זה סודי משהו...  .אחד
... אנחנו עברנו את הדרך בעיות ותהזאת היא אוכלוסייה מפוצלת. בתוך הפיצולים האלה נוצר

הזאת, כלומר היה שיח משותף ופתרנו וזה מלובן וזה טוב. ואני מרגישה שאנחנו מנהלות את 
זה נכון, אני והרכזת. אבל, זה לקח דרך. ואני חושבת שזה צריך להילקח בהכשרה, של מי 

 (.5 מפנהברמה התפיסתית ) ...פה את התוכנית הזאת, צריך לתת לזה את הדעתשממ

 :נפרדותלאיינת מפנה אחרת הביעה רצון ומנגד, מר

ליווי פרטני וקבוצתי של בזה נכון שזה ככה... למה לערבב?... צריך להשקיע את המשאבים ]
במסגרת בית הספר  לא להתפרס יותר מדי כי תפסת מרובה לא תפסת, והילדים פה ...הנוער[

זה  .ספרי-]הרכזת[ לא שייכת למערך הביתמקבלים את המענה שלהם. אין צורך... היא 
מאוד מאוד קשה. היא יכולה לבוא לשיחה ספציפית על הילדים שלה... כדי שהיא תבין יותר... 
ני אבל זה גם מענה שיועצת יכולה לתת. אני לא יודעת אם זה נכון לקרוא לה לפגישות פה... א

 (.1צריכה לחשוב על זה )מפנה 

הכוללים: התמקצעות  תוכניתאתגרים מרכזיים בהפעלת ה לושהלסיכום, התמה השנייה עוסקת בש

רוקרטיות( והגדרות תפקידים )רכז וחונך(, והלי עבודה )אדמניסטרציה וביוהרכזים(, נ)הכשרת והדרכת 

להתמקצעות של הרכזים באמצעות הכשרות והדרכות.  תמה מתייחסהאתגר הראשון בתית. ועבודה מערכ

עבודה השלישי מתייחס להאתגר הגדרת תפקידים, הבסיס של התוכנית. לנהלים ולהאתגר השני מתייחס 

 דיון .מערכתית, מעורבות ושיתוף, בין הרכזים עצמם ועם הנהלת התוכנית והמשרדים השותפים לה

לרכזים להתאים באופן מיטבי יותר את  ואפשריד נהלים הגדרת תפקידים, דרכי עבודה, וחידומעמיק ב

אישי הם הבסיס -ביןקשר של יצירה ושימור לעבודה מערכתית,  באשרהמתבגרים. רכי והתוכנית לצ

יש  מעורבות ושיתוף בין הרכזים עצמם ועם הנהלת התוכנית והמשרדים השותפים לה. לכןעידוד ל

, פנייה של אדם מוכר הצוות התוכנית ומחוצה לה. לדוגמאישיים בתוך -ןחשיבות לחיזוק הקשרים הבי

ובעל סמכות לגורם מפנה במשרד הרלוונטי )כגון אחראית תחום הפרעות נפשיות במשרד החינוך( עשויה 

, יש לעודד פתיחות ללמידה על כך הגורם המפנה לשיתוף פעולה עם הרכזת. נוסףשל התגייסות הלחזק את 

התוכנית )למשל, בין הרכזים המפעילים את התוכנית לבין ההנהלה והוגי  שינוי באמצעות החלפת מידעלו

על מנת להגדיר מדדי תפקוד, תפוקה מעמיק ולקיים דיון היגוי(, הת ובאמצעות שיתוף הרכזים בוועד

. כמו כן, הנערים מספרולא רק ל ,של הנעריםלוב בקהילה ותוצאה המתייחסים גם לאיכות תהליך השי

שימוש בפלטפורמה דיגיטלית שתאפשר שיתוף ניתן לייעל את העבודה המערכתית בין הרכזים באמצעות 

ידאו בין הרכזים כדי שיוכלו לשמור על תקשורת שוטפת על אף המרחק ומידע, וקיום שיחות ועידה בו

 ניהם.יהגיאוגרפי ב

  



58 

 

 גמישות מערכתית צורך ב :3תמה 

תמות: גמישות הסטינג ושילוב הדרגתי בקהילה, הרחבת המושג -תתיש התמה השלישית כוללת שלו

 "שילוב", וגמישות תקציבית.

ציינו והדגישו לטובה את היכולת  המרואיינות המפנותכל גמישות הסטינג ושילוב הדרגתי בקהילה: . 3.1

במסגרת השתלבות בו ב חווים קשיים ביציאה מהביתושל הרכזים להגיע לבתים של הצרכנים, אשר לר

 חברתית, וזקוקים לתהליך הדרגתי כדי ליצור אמון:

אחד הדברים שמאוד אהבתי... זה שבאמת בהתחלה מגיעים אליהם הביתה... יש לא מעט 
מטופלים אצלנו שיש להם איזשהו קושי בלהתניע את עצמם בהתחלה, ולהוציא את עצמם... 

זה משהו שמאוד מרתיע  בפעם הראשונה לאיזושהי פעילות או מסגרת שהם לא מכירים.

אותם... מאוד יכול להלחיץ אותם. ואז הם פשוט מראש מוותרים. אז זה גם מקומות של 
ליצור איזשהו יחסים של אמון... קשר ראשוני, כדי שאני אדע שאם פתאום משהו קורה לי 
באיזשהו מקום ולא מסתדר לי אז יש לי למי לפנות. ואני חושבת שהמקום הזה של... קודם 

גיע הביתה וקודם להכיר את הנער או הנערה ואת המשפחה, ולהיות... הגורם הזה שאפשר לה
 בהמשך לפנות אליו... זה משהו שבאמת מאוד יכול לקדם... ומאוד יכול לגייס אותם... ]נוסף

[ אנחנו לא... עוזרים רק לילד. ומטפלים רק בילד. אנחנו גם רוצים קצת להבין את על כך
ממנה. וזה חשוב. אני חושבת שזה מבורך... ]אני[ הרגשתי שזה... יותר  הסביבה שהוא מגיע

מוחזק וגם יותר נגיש... יש לנו ילדים שסובלים מחרדות, מכל מיני קשיים... סביב 
הסיטואציות החברתיות, אז כן לעשות איזשהו תיווך לפני אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד 

 (.8ה נכון. הוא מאוד יכול לעזור ולקדם )מפנ

יד זורקים ישלא מ... רחבה ונכונה. לדעתי... שמחתי לראות שזה גם בא עם מעטפת מאוד

יאללה בוא נמצא לך ".. .למים, ויש שילוב ויש שיחה לפני כן, וזה נבחר ביחד בקפידה. זה לא
. אלא משהו הרבה יותר מותאם עם יצירת קשר "חוג נזרוק אותך למים נראה איך תסתדר

 (.5)מפנה  תובת לתלמידעוד כ ואישי. ז

 

דיווחו פה אחד שהם הובילו את המהלך להרחבת המושג שילוב  הרכזים הרחבת המושג "שילוב":. 3.2

המתבגרים שהצליחו לשלב בחוגים.  מספרבתוכנית. בתחילת דרכה של התוכנית "נמדדו" הרכזים על פי 

חלק מהמתבגרים יש מוטיבציה נמוכה להשתתף ללאחר שהרכזים דיווחו כי חסרים מענים בקהילה וכי 

בו הוחלט להרחיב את ההגדרה. כיום ההגדרה כוללת מגוון של ובחוגים, התקיים דיון בוועדת ההיגוי 

אפשרויות לשילוב המתבגרים בקהילה, כגון: שילוב בחוגים, קבלת חונך ושילוב במגוון פעילויות בקהילה: 

יקה, קבוצות משולבות ופעילויות חברתיות זרים פרטיים במוהתנדבות במתנ"ס, עבודה במתנ"ס, שיעו

 וקבוצות סגרגטיביות. 

לבוגרים החוגים זה  "עמיתים"ת למציאות, כי בתוכניזה גם פער בין התכנון של ה... החוגים
היום הולך לחוג? כל  17קטע דומיננטי. אבל לנוער, גם נוער לא של עמיתים, איזה נער בן 

נגיד נערה אחת אצלי  ...16או לילדים או למבוגרים. אין חוגים לגיל החוגים במתנ"סים הם 
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. אבל ", יש לנו יוגה לנשים. היא יכולה לבוא להצטרףאוקי"שרוצה יוגה. המתנ"ס אמר לי, 
  .ולא בנות גילה[בוגרות,  ] אז לא הרווחנו את הרעיון של שילוב, כי זה יהיה נשים

אין הרבה היצע. אבל ... מגיע למתנ"סים באמת. אזבעיה כללית, שנוער לא ו אני חושבת שז
גם אין הרבה ביקוש. ואז הנוער שלנו, שהרבה פעמים לא חווה לפני זה חוגים ואיזה ילדות 

... יותר... . אני כן יכולה להגיד שהיום אני רואה..יש להם איזשהו פער ...תה רוויה בפנאיישהי
רוצה ללמוד מוזיקה, אבל אחד על אני "... יתאבל זה יהיה ברמה פרטנ... מוזיקה ...ביקוש ל

המטרה יכולה .. .תאני גם חושבת שהבנו שהמטרה היא לא תמיד רק נטו חברתי... "אחד
להגביר את תחושת  ,נגיד ,משהו שבעקיפין בסופו של דבר מקושר למשהו חברתי... להיות גם
ה על מה לדבר עם היה חוויה של הצלחה שהיא פתאום מנגנת ויש לתנערה .. להמסוגלות.
.. זה שהיא תסכים לצאת מהבית ולחוג בכלל. ...בשאיפה שהיא תדבר על זה. אז ...חברות או

פרטני והיא ממש לא מוכנה שזה יהיה בקבוצה, כי היא מבוהלת  ...מעבר, אפילו שזה... יש פה

ו ההבנה שאנחנ.. מקרינה החוצה. אישי...-תוךאני חושבת שההשפעה הזאת על ה.. ומפחדת.
 זה יוצא קצת ...טיפולתר... לא רק עכשיו שיקום חברתי אלא אנחנו באמת שיקום. אנחנו יו

 [.של יצירת משמעות] אלא באמת זה משהו יותר "רק חברתי"מהעולם של רק 

הדגישו שהגמישות חשובה לצורך התאמת מענים שונים לנוער, על פי  כל נציגי ועדת ההיגויבהתאמה, גם 

עדר המענים בקהילה. כל הנציגים הסכימו כי תעסוקה )עבודה( היא פנאי לגיטימי לנוער יצרכיו ולאור ה

 רכזומעלה. חלק מהנציגים הדגישו שבהמשך, כאשר התוכנית תתרחב, חשוב לפתח תפקיד של  16מגיל 

עדה ואזורי, על מנת לתת מענה למציאת מקומות תעסוקה מותאמים לנוער. כמו כן, נציגי הו תעסוקה

 לצד בניית קבוצות סגרגטיביות:ו את המשמעות של שילוב בקהילה, הדגיש

למצוא להם תפקידים שמעודדים ... צריך למצוא אפשרויות שילוב יצירתיות בתנועות נוער

 .אינטראקציות חברתיות ותחושות מסוגלות

הייתי מעודדת קבוצה חברתית, לבנות קהילה חברתית, קהילת שייכות, מפגש פעם בשלושה 
 שבועות.

כל הדברים... שהנוער ... ספורט... דהועביכול להיות התנדבות...  ...זה מאוד אישי]פנאי[ 
]פנאי  חשוב שנמצא את הדבר שמתאים לאדם וברוח הזמןגם ללכת למסיבה...  ...עושה היום
. אחרת זה לא שילוב, אנחנו לא מייצרים אותם, המענים צריכים להיות בקהילהדיגיטלי[... 

 .אם כן את מייצרת קבוצות ייעודיות חברתיותאלא 

, חשיבותן של הפעילויות הקבוצתיות ו"הפנאי המובנה"את  הדגישו המרואיינות המפנותבהתאם, כל 

כגון: מפגשים קבועים של הנוער במועדון נוער או לשם יציאה לפעילות בקהילה )לבאולינג או לצפייה 

קבוצת  דוגמהנוער מהקהילה עם יצירה או תוצר )ל (, קבוצות משולבות עםדוגמהבסרט בקולנוע ל

, מרבית המפנות הדגישו גם את הצורך והרצון בשילוב הנוער על כך הבישול(, וקבוצות סגרגטיביות. נוסף

 קבוצות למיומנויות חברתיות:ב

אני חושבת שצריך גם יותר לפתוח באופן קבוע שבועי, מועדון חברתי לילדים... ואולי אחת 
ה ילעשות אולי איזו פעילות אפי -שאם בא להם הם יכולים לבוא, או שפעם בשבוע... ל

הריים אחד לבוא, וובישול... בכל פעם לייצר פעילות אחרת שככה, שמאפשרת להם אחר הצ
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יה בסרט... אפילו פעילות שהיא קטנה. אבל היא מאפשרת להם להכיר עוד ילדים... לא ילצפ
 (. 2דע לעוד ילדים, להכיר )מפנה רק ילדים מהבית ספר שלנו... להתוו

אני חושבת שלנוער שלנו, אם אין משהו מובנה אז יהיה להם הרבה יותר קשה לגייס את 
יה... בישול. ועוד חוגים יעצמם... אז אולי כן יותר מענים של פנאי מובנה... נגיד כמו... חוג אפ

 (.7אחרים שהם... מוגבלים בזמן. לא כל השנה )מפנה 

דיווחו  הרכזים( 30.4.2019בקבוצת המיקוד השנייה ) ניידות תקצוב בין סעיפים: – גמישות תקציבית. 3.3

צרכים שעלו מהשטח. ושכיום קיימת יותר גמישות בנושא בהתאם ל ,כי החל שינוי באופן חלוקת המלגות

  כולם ציינו זאת כשינוי חיובי מאוד:

שקל  מאה ... גם בהתחלה זה היה ממשהשתלמות[ההיה לנו יחידה שלמה לתקציב בתחילת ]

לחודש ומלגה של שנה. אז עכשיו נראה לי שכן הם הבינו שיש קורסים שהם הרבה יותר יקרים 
ויש נערים שעוד לא שולבו ולא קיבלו מלגות. אז כן אפשר לשחק עם התקציב ולאפשר למישהו 

 .אז זה ממש משמח חודשים ולא שנה שלמה... ארבעה ונגיד והוא ,שהקורס שלו עולה יותר

ייעודית לאיתור, וכן יש ליצור משרה שיש צורך לתקצב את החונכים  סברו מנציגי ועדת ההיגויאולם, חלק 

 גיוס והכשרת חונכים: 

אם היה לנו תקציב היינו ממש יכולים לפתח שירותי החונכות... בסל שיקום ]של משרד 
יכולים לקנות מהם אפילו את השירות  הבריאות[ יש שירותי חונכות מקצועיים. אז או שהיינו

הזה... או שיהיה לנו תקציב כזה פנימי. ומישהו שמרכז את כל הנושא הזה. או... שהחונכים 
יהיו אנשים בתשלום, וזה גם משהו שהרבה יותר יקל על המחויבות שלהם, שאנחנו מפעילים 

שקל על כל  1,500אותם... היחידות למעורבות חברתית של האוניברסיטאות מבקשות 

 .מתוך זה הארגון צריך לממן 1,500שקל, אבל  5,000סטודנט. הן נותנות מלגה של 

עדה סברו שיש צורך בתקצוב נוסף לפעילויות שרכזי התוכנית יוצרים בעצמם עקב וכמו כן, חלק מנציגי הו

 עדר מענים בקהילה:יה

ר תקציב לפעילויות... בגלל שאנחנו מייצרים את הפעילות הרבה פעמים, אז צריך הרבה יות

כל הדרך תקצוב היא בעצם... מלגה. מלגה לפעילויות שהיא מאה שקלים לחודש למשתתף... 
לסרט, לאיזו פעילות, זה גם כן עולה כסף. שנוכל לממן את  ... יוצאנגיד אם הוא עם החונך

ם א. אבל מה ..מהאוניברסיטאות או מפרח זה. מעבר לזה שצריך לשלם על החונכים, אם זה
לא יכול להיות שמאה שקל לנער לחודש זה כל .. .?צריך איזשהו תקציב לפעילות עם החונך

. אם אנחנו רוצים לתת גם קבוצה, וגם... פעילויות עם חונך, וגם השתלבות התקציב לפעילות
בחוג או בפעילות אחרת. אז כדאי שיהיה לנו תקציב הרבה יותר משמעותי לפעילות. האתגר 

הנערים[ הוא לפתח את המענים המתאימים  מספרצלחנו להגיע ליעד של היום ]אחרי שה
 . ]שילוב[ לכל נער

. יש ציפייה שהחונך "יוציא את עדר תקציב שנתי לפעילויותיקושי בשל ה הביעו החונכיםגם בהתאם, 

 ב כרוכה בהוצאה כספית,ועדר פעילות מובנת בקהילה, "פעילות" מחוץ לבית לריהנער מהבית", אולם בה

שהחונך אינו רק מתנדב, הוא תים יוצאת מכיסו הפרטי של החונך. כך ישעשויה להוות נטל על ההורים ולע

 תפה חונכת שמלווה נער ונערה על הקושי:יכך שתים נושא בנטל ההוצאות לפעילות מהנה עם הנער. יגם לע
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לה להגיד קבלה והיא מחזירה לי כסף. אני יכו]לרכזת[ מביאה לה ... בדרך כלל אני משלמת
... ]הפעילויות שהנערה רצתה לעשות[ כי רוב הרעיונות ...שבהתחלה זה לא היה לי כזה פשוט

 ...לואני לא מרגישה בנוח להגיד על הכ... מנםומחזירה את הכסף. א ]הרכזת[...עלו כסף. אבל 
שקנינו  רכזתפופקורן ושתייה ולא הרגשתי בנוח להגיד ל]לנערה[ היינו בסרט וקניתי לה נגיד 

החזירה לי, ואז יצא שיצאתי בהפסד מאוד גדול. אני  פופקורן ושתייה. אז נגיד את זה היא לא
שנת מתנדבים ב]נשינים ישת, כי תוכניב ,הקשה בשבילי לפחות... יכולה להגיד שזה החלק

אם הייתי יודעת כמה בתכל'ס תקציב היה לי לשנה  ...שקל בחודש מאה מרוויחים שירות[
עם . וגם הבעיה ]לבקש תקציב שנתי מהרכזת[ לא היה לי נעים ...[לי יותר קל היה] הזאת

.. למרות שזה כביכול התפקיד של .אף פעם לא שולחת איתה כסף ...זה שאימא שלההנערה... 
 (.8)חונכת  ההורים לשלוח כסף

ממש רוצה ללכת ... ]הנער[ אנחנו יוצאים לבאולינג ...מחר" חלק מהחונכים לא הציגו את זה בתור קושי:

כמו כן, מרבית החונכים  .(10חונכת ) "כך. שטויות לי אחר המחזיר.. ]הרכזת[ אני משלמת.... לבאולינג. אז

 מנות חזותית:ו, עם תוצר, כגון את עם הנועריצורך בפעילות מובנדיווחו על 

... הלכו לבאולינגאחת שהלכנו לכדורגל כולם ביחד, .. פעם הרבה מפגשים רנדומליים. היו
... אבל אני חושב שדווקא איזושהי סדנה כזאת שהיא יותר רציפה... נעריםו ...חונכים ,לסרט

כל פעילות כזאת ... טיסנים –בישול, אם זה טיסנים  –אם זה בישול ... יש לה איזושהי מטרהו
שאורכת כמה סדנה או פעילות ... היה לנושהלוואי .. נשמעת לי מבורכת.]כמו הקבוצת בישול[ 

שבאים ... מפגשים במהלך שנת החונכות, אני חושב שזה היה עושה משהו נורא חיובי לקשר
 .(3)חונך  פיסול –ת פיסול נציור, סד –גם לעשות באמת משהו. אם זה סדנת ציור 

באומנות אתה באיזשהו מקום נרגע. כי אם אתה עושה מה שאתה אוהב בסופו של דבר אז 
 .(9לך )חונך הפנימית שאתה מוצא את השלווה 

לסיכום, התמה השלישית עוסקת בשלושה גורמים מקדמים בתוכנית: גמישות הסטינג ושילוב הדרגתי 

וגמישות תקציבית. הגורם המקדם הראשון בתמה עוסק בייחוד של  ,המושג "שילוב" תבקהילה, הרחב

הדרגתי להשתלב בקהילה.  התוכנית, כאשר הרכזים מגיעים לבית של המתבגרים ומסייעים להם בתהליך

אפשרויות השילוב בקהילה כך שיהיה ניתן להתאים את סוג השילוב  ה שלהגורם השני מתייחס להרחב

. והגורם השלישי מתייחס לגמישות תקציבית, אולם ניכר כי יש צורך ורכיהםלכל נער ונערה על פי צ

 לתקציב נוסף לתהליך החונכות ולקיום פעילויות מובנות. 

 סיכוםג. 

 לוששהרכזים, החונכים והגורמים המפנים( העלה  ניתוח הנתונים מארבע האוכלוסיות )הוגי התוכנית,

האתגרים בהקמת תשתיות התוכנית, האתגרים בהפעלתה, וצורך בגמישות מערכתית.  :תמות מרכזיות

 ה מסוגה בארץ,תוכנית פיילוט ראשונ "עמיתים לנוער"רבים מהאתגרים קשורים בהיות  כפי שצוין לעיל,

תהליך בלתי נמנע, ואף לל ויישום התוכנית כ, ולכן בנות תוך כדי הפעלתהישהמשיכה להתפתח ולה

קולם של נציגי ועדת ההיגוי קורא לשינוי  .לצורך גיבוש פרקטיקה מיטבית טעייהוניסוי מתבקש, של 

לטיוב וכן ייה, משרדית וסל שירותים לאוכלוס-הקמת ועדה ביןלברמה המדינית, להסדרת החוק, 

נוער עם קשיים נפשיים להרחבת קהל היעד על מנת לתת מענה רחב ככל האפשר לילדים ולהתוכנית ו



62 

 

הלי ודרכי ולהתעמק בהגדרת תפקידים, לחדד נ, קולם של הרכזים קורא ליצור סדרי עדיפויותבארץ. 

עבודה, ולהשקיע בתשתית לשיתופי פעולה בין הגורמים השונים. הדגש המרכזי הוא ביצירת ערוצי 

תקשורת בין הצוות המפעיל של התוכנית להנהלת התוכנית ושותפיה, על מנת לייעל את השירות המוענק 

נכות על מנת מטרת החושל תפקידם וה של קולם של החונכים קורא להגדר ולמשפחותיהם.ים מתבגרל

לאפשר הצבת גבולות ושמירה על המתבגרים והחונכים. קולם של הגורמים המפנים קורא להרחבת 

להעמיק  וכןהתוכנית לערים נוספות בארץ ולגיוס כוח אדם נוסף על מנת לתת שירות למתבגרים נוספים, 

מיטבי ומשמעותי  בעלת רצף טיפולימעטפת רחבה ולמסד את הקשר עם הרכזים על מנת ליצור לצרכנים 

 בין המסגרות המפנות והמטפלות לקהילה.

 .3.2סיכום רכיבי התוכנית )תכנון הוגי התוכנית מול ביצוע בשדה( מוצג בטבלה 
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 סיכום ותכנון מול ביצוע –רכיבי תוכנית "עמיתים לנוער"  :3.2טבלה 

על פי "קול  תכנון קטגוריה
 קורא" נספח א'

 מהמחקרהעולות  תצעוהו תובנות ואתגרים ביצוע

עדר יה
תשתית 

מנהלתית 
חקיקה ו

 ראשית

בניית מודל עבודה 
שיהווה בסיס 

לחקיקה בתחום 
 השיקום הנפשי לנוער

 22.6.2020בתאריך 
הוגשה הצעת חוק: 

זכויות ושירותים "
לילדים ובני נוער 

עם קשיים 
 "נפשיים

 לקדםו משרדית-להקים ועדה ביןיש צורך 
ראשית ם בחקיקה השירותי תאת הסדר

נוער עם ללילדים ו שתעניק "סל שירותים"
 קשיים נפשיים

אוכלוסיית 
 היעד

, 18–12 בגילאי וערנ
אובחנו עם הפרעה ש

נפשית המקשה באופן 
 מהותי על תפקודם

 10אוכלוסיית היעד לגילאי הצעה: הרחבת  בוצע
הגורמים המפנים הציגו הצרכנים ו .18עד 

, בהתאם לטווח 21צורך בהרחבה עד גיל 
 הגילים בחינוך המיוחד

גיוס רכזים 
ופריסה 

אזורית של 
 התוכנית

 שבעהפיילוט ב
תוכנית ה. אזורים

מספקת מענה גם 
למתבגרים הגרים 

מחוץ לערים 
היא  םבהשוליישובים 

  פועלת

התוכנית פועלת 
ים, אזור שישהב

ירושלים: נוסף על 
כרמיאל, חיפה, 

נתניה, פתח תקוה, 
 רחובות ובאר שבע

התוכנית באזורים השונים תלויה פתיחת 
הצעה: העלאת . ביכולת לאתר רכז מתאים

של גיוס את הלהקל  השכר הרכזים עשוי
כמו כן, עלה צורך אנשי מקצוע מתאימים. 

, מכיוון בפריסה גיאוגרפית רחבה יותר
במרבית היישובים יש משפחות אשר ש

 למתנ"ס בשל מרחק פיזילהגיע מתקשות 

לת הגדרת תפקיד בע רכזים
 "ריבוי כובעים" 

הרכזים דיווחו על 
קושי בביצוע כל 
המטלות בהגדרת 

 תפקידם

הגדרה תחומי העבודה ובתעדוף יצירת 
אחריות של הרכזים על פי מחדש של ה

העברת תחומי  וכן, שלבי הפעלת התוכנית
איוש אחריות לגורמים אחרים באמצעות 

  תפקידים נוספים בתוכנית

בשל גיוס הדרגתי  הכשרת רכזים
של רכזים 

הכשרתם הייתה 
לא אחידה ולא 

 מספקת 

 מקבילההצעות: קיום הכשרה אשר 
 נמצאים הרכזים בוש לשלב בתכניה
לבסס את  נמליץכמו כן, דה. בש בתפקיד

 ,ההחלמה גישתהכשרת הרכזים על 
evidence-ראיות )-מבוססיבשילוב כלים 

based) 

הדרכת רכזים על ידי 
 מנהל התוכנית 

בוצע חלקית ולא 
 באופן אחיד

ההדרכה לא סופקה  בשל חילופי מנהלים
עלה צורך גורף  ב. כמו כן,יבאופן עק
 בהדרכה חיצוניתמהרכזים 

שיווק 
 התוכנית

מיפוי קהילתי על ידי 
 הרכזים

לערוך במסגרות המפנות אירועי הצעה:  בוצע
 חשיפה לתוכנית

קבלה ו הפניה
 לתוכנית

קיום ועדת קבלה 
 לתוכנית

כל הצרכנים והגורמים המפנים דיווחו כי  לא בוצע 
הליך ההפניה היה קל, מהיר ופשוט. לכן 
 נמליץ לשמר את הליך ההפניה לתוכנית

שימוש במחוון של 
 משרד החינוך 

, בפועל והרכזים לדברי נציגי ועדת ההיגוי לא בוצע
 אין שימוש במחוון בשדה
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על פי "קול  תכנון קטגוריה
 קורא" נספח א'

 מהמחקרהעולות  תצעוהו תובנות ואתגרים ביצוע

מספר 
 המשתתפים 

משתתפים בכל  20
 אזור

בוצע חלקית ולא 
 באופן אחיד

עלה צורך בהרחבת מספר המשתתפים בכל 
 אזור 

הרכזים אחראיים  חונכים
הכשרת לגיוס, ל

  םהדרכתלוהחונכים 

הרכזים דיווחו על 
קושי בגיוס חונכים 

סדירות -איועל 
החונכים בהכשרת 

  םהדרכתבו

נק עעל מנת לספק מ דרוש תקציב נוסף
רכז ייעודי פקיד ולאיוש ת כספי לחונכים

על איתור, גיוס היה ממונה אשר י ,לחונכים
 םוהכשרת חונכי

מענים /תכנים
 בתוכנית

שילוב במענים 
בקהילה )חוגים( 
 באזור המגורים

עדר מענים יבשל ה
בקהילה לנוער, 

קבוצות יצרו 
ופעילויות יזומות 

על ידי צוות 
 התוכנית

 לע: נוסף חברתי מובנה וסדירמענה 
יצירת קבוצת  קבוצות המשולבות,ה

 שייכות אינטימית סגרגטיבית למתבגרים
פעילויות משותפות לחונכים  ויצירת

, איוש תפקיד על כך . נוסףולמתבגרים
 עתידי של רכז תעסוקה

מפגשים פרטניים עם  
-יםשניבהמתבגרים. 

החודשים  השלוש
 המפגשיםהראשונים 

ירות של ערכו בתדיי
אחת לשבוע. לאחר 
מכן תדירותם תיגזר 
מהתוכנית השיקומית 
שתוגדר ומהצורך של 

, ה/הנער/ה ומשפחתו
בתדירות של אחת 

 לפחות לחודש

התמיכה המשמעותית במתבגרים  בוצע
 .מתקיימת בפגישות הפרטניות עם הרכזים

נמליץ לשמר את הפגישות הצעה: 
-הפרטניות בתדירות של אחת לשבוע

 רכי המתבגריםובהתאם לצ ,שבועיים

קשר עם 
 ההורים

הדרכת הורים על ידי 
 הרכזים

לא בוצע והוסר 
מהגדרת התפקיד 

עדר משאבי יבשל ה
זמן והכשרת 

 הרכזים.

הצעה: איוש תפקיד נוסף של מדריך/ת 
הורים מוסמכ/ת לקיום הדרכת הורית 
 קבוצתית ו/או פרטנית בליווי הרכזים. 

קשר עם 
הגורמים 
המפנים 

 ליםוהמטפ

יצירת קשר עם 
הגורמים המפנים 

 והמטפלים

ו צורך העל המרואיינות המפנותמרבית  בוצע.
לצורך הצעה: במפגשים תדירים יותר. 

ב לאורך השנה עם ישמירה על קשר עק
גורמי הפניה וטיפול, הרכז יכול לבקש 

המתקיימות להצטרף אל פגישות וישיבות 
 . במסגרת החינוכית, רפואית או טיפולית
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 איכותניים ממצאים: פרק רביעי

 םהוהוריעם קשיים נפשיים צרכני התוכנית: מתבגרים 

 רקע א.

 האוכלוסיי

במשך חצי שעה עד בנים( רואיינו  תשעהו בנות 11)מתבגרים  עשרים – תוכניתהמשתתפים ב. מתבגרים 1

. 2020עד מאי  2019במהלך יולי  ZOOMבאמצעות הטלפון או תוכנת ו , פנים אל פניםבאופן אישי שעה

 .בפרק השני 2.4טבלה ראו  תוכניתהמשתתפים במאפיינים דמוגרפיים של המתבגרים ל

במשך אבות( רואיינו  שלושהו אימהות 17) יםהור עשרים – מתבגרים המשתתפים בתוכניתה הורי .2

עד  2019במהלך יולי  ZOOMבאמצעות הטלפון או תוכנת ו , פנים אל פניםבאופן אישי עד שעה וחצי שעה

הם ושל על מנת לקבל תמונה רחבה ומעמיקה יותר על החוויה של . הראיונות עם ההורים נערכו2020מאי 

 לחזק את אמינות הממצאים ממקורות מידע שונים )הליך של טריאנגולציה(. וכן כדיתוכנית, ילדיהם ב

  איכותניים ממצאים ב.

התמדה של המתבגרים ללהתגייסות והגורם המרכזי שתורם מהראיונות עם המתבגרים והוריהם ניכר כי 

מעודדת את  הרכזיםתמיכת  מתבגרים.ל בתוכנית הוא קשר "בגובה העיניים" שנוצר בין הרכזים

למתבגרים יש  עולה כיכמו כן, . קהילההעם  פגשילהיכולותיהם וב להכיר, מבתיהם לצאתהמתבגרים 

הצביעו  . ראיונות עם ההוריםולחוש שייכות חברתיתשל הרכזים על מנת שיוכלו להשתלב בתיווך צורך 

 של המתבגרים ת התלותתהפחהמסייע הן ל כגורם מקדםובהורים  םבמתבגרי תמיכת הרכזיםעל 

התמות  . ארבעבקהילה תהליך השילוב של ילדיהםבההורים  ם שלמעורבות מידתלוהן לאופן  םוריהבה

 .4.1מוצגות בטבלה מס' המרכזיות 

 צרכני התוכנית: מתבגרים עם קשיים נפשיים והוריהם מפי ממצאים איכותניים :4.1טבלה 

 .1תמה 

קשר בגובה 
 העיניים 

 .2תמה 

 יציאה מהבית 

 ומפגש עם עצמי בקהילה

 .3תמה 

 טיב יצורך בקשר מ

 שייכותתחושת בו

 .4תמה 

-בקשר מתבגריםתמיכה 
: תלות המתבגרים הורים

  ומעורבות ההורים

אמון, עידוד . השבת 2.1 
התפתחות לו עצמאותל

 אישית

 כמענהחונכות . 3.1
 חסך חברתילדידות ולב

 

. חיזוק זהות בריאה 2.2
באמצעות פעילות, יצירה 

 ומשמעות

של השילוב תיווך . 3.2
 בחברה
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  קשר בגובה העיניים :1תמה 

הוא קשר "בגובה ולהתמדה בה תוכנית ללהתגייסות תורם ההגורם המרכזי מתוך הראיונות עולה כי 

מאפיינים בזכות הקשר זה מתאפשר ראשית  .מתבגרים והוריהםלבין ההעיניים" שנוצר בין הרכזים 

. דיכולת הכלה ועו כל הצרכנים: מחויבות ומסירות, רגישות, סבלנות, , כפי שתיארושל הרכזים אישייםה

 בקהילה בה פועלת התוכניתשפורמלית -הבלתי מסגרתה קשר בגובה העיניים מתאפשר גם בשל

אינה מוגבלת בהגדרות מסורתיות, לעומת מסגרות אחרות  אשר ,)מתנ"ס/מחלקת נוער/מועדון נוער(

 מתהעבודה במרחב קהילתי תורבהן המתבגרים מקבלים מענה. ש)חינוכיות, רפואיות וטיפוליות( 

ב"סטינג" בגישתם אל הצרכנים ואמצעי המתבטא הרכזים וליצירת קשר בלתי  ם שלגמישות בתפקידל

אחר ותוכן(. הרכזים "מחזרים"  תדירותזמינות, מיקום, זמן, )במתכונת הפגישות הפרטניות מבחינת 

", עורכים ביקורי בית ופגישות בבית, reaching out" באמצעותלתוכנית  םעל מנת לגייסהמתבגרים 

מבקרים באשפוז ועוד.  ,, בתהליך סל שיקוםאנשי מקצועמלווים את המתבגרים וההורים לפגישות עם 

הפגנת אנושיות ללא שיפוטיות. בגישת הרכזים מתבטאת בפתיחות ללא "דיסטנס" )שיתוף/גילוי עצמי( ו

תוכן ועל פי יכולותיהם ורצונותיהם, המתבגרים, הרכזים נתפסים כ"צעירים", השיח מתקיים ב"שפת" 

הפנימי )מחשבות, תחושות, רגשות, קשיים נפשיים וחברתיים( המפגשים הפרטניים מתרכז בעולמם 

את הקשר עם הרכזת לאחר שלושה  (15מס' )מתבגר  תיארכך והחיצוני )תחומי עניין, פנאי ותעסוקה(. 

 חודשים בתוכנית:

... היא לא כמו.. לי. כיף ...ישהיא משהו מעליכאילו  לא מרגיש ...חםמרגיש [ ]הקשר
 ,לא בדיוק בתור חברה .. ]היא[.להמשיך להיות בתוכניתו ...לי להיפתחעוזר  זה.. פסיכולוג.

עד כמה שהיא עוזרת. היא  ,. אבל לא מרגיש שהיא מטפלתנינו[..י]ב גילהכי יש את ההפרש של 

המתבגר ציין שהוא מרגיש[ הרבה יותר נוח ] ...חבריםל[ ש]בעניין הזה ]שמה דגש[ יותר ניגשת 
ויודעת  מחייכת ונחמדההיא  ...אופי שלהזה ב [וציין כי ,סיכולוג]לדבר עם הרכזת מאשר עם פ

  לדבר.טון איזה בואיך לדבר 

הוא בגובה העיניים  קשרהשהדגישה דיכאון ו חרדה חברתיתעם ( 18מא של מתבגרת )מס' י, אעל כך נוסף

 מענה מדויק לבתה:

ולא ממקום ... ספציפיתסוף התייחסות -. כי אני מרגישה שיש סוףחבל הצלהעבורי זה סוג של 
שגם ]הבת  אני בטוחה.. חברתי.-קבוצתי, אישי-. אלא יותר ממקום רגשי..ממש ממש טיפולי

או כאל מקולקלת חולה שצריכה טיפול  מתייחסים אליה כאל לאמרגישה את זה.  שלי[
 מבחינתי, הדבר הנכון בשבילה.... , וזהבגובה העיניים.. זה בא יותר .שצריכה תיקון. אלא

מתכונת הפגישות הפרטניות נקבעת עם המתבגרים,  .בסטינג גמישגם מישות התפקיד באה לידי ביטוי ג

( שיתפה כי בתקופה 21בהתאם למצבם הנפשי. למשל, מתבגרת )מס'  להשתנותועשויה  ,רכיהםועל פי צ

תה או ."היא נפגשה עם הרכזת פעמיים בשבוע משום ש"השיחות עזרו ירודשבה חשה כי מצבה הנפשי 

 מתבגרת שיתפה על משמעות הקשר עם הרכזת עבורה: 

ומלווה אותי בהרבה דברים שאני די זקוקה ... הקשר שלנו מאוד קרוב והיא באמת עוזרת
הציעה שהיא תבוא איתי,  ... ]הרכזת[להם. נגיד אתמול פגשתי את הפסיכיאטר החדש שלי
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היא הייתה וכש... מאוד קשה לי עם דמויות סמכותיות גבריות ...וזה באמת מאוד עזר, כי
.. .שהיא באמת מוכנה ...מאוד מקסים מצידהה ז ..במקום הזה. זה מאוד נתן לי ביטחון איתי

.. אני .סוג של חברות, אבל לא בדיוק.. ]הקשר הוא[ לפנות את הזמן הפנוי שלה בשבילי.
.. היא לא .אני סומכת עליה ...נשיםמשתפת אותה בהרבה דברים שלא שיתפתי הרבה א

אני יודעת שאם צריך היא כן תגיד  ,שאני אומרת לה ...כל דבר ...תעשה שום דבר שיפגע בי
 .יתשמור עליהיא ... עם המשפחה שלי לותשתף את הכ ... היא לאאבל

את הרכזים  בבלעדיות בוחרים לשתףיש מתבגרים אשר בהתאם, מתבגרים והורים נוספים דיווחו כי 

בושה,  :, מסיבות שונותשאינם משתפים בהם את הוריהם ומטפליהםרגשות בתחושות ובבחוויות, 

מבוכה, רצון לגונן על ההורים ולא להדאיגם, רצון באוטונומיה וחשש מאשפוז חוזר. הרכזים מספקים 

שתף ולא "להתמודד לכן המתבגרים מרגישים בנוח לו ,תמיכה, יוצרים שיח בטוח שאינו מאיים או שיפוטי

למתבגרים בעת מצוקה.  "אנשי סוד"" ומשענת נפשית" מעין במקרים מסוימים, הרכזים משמשים ."לבד

עברה התעללות חברתית בבית ש( תיאר כי בעבר בתו הסתירה מהוריה 20 )מס' אבא של מתבגרתלדוגמה, 

הספר, אשר הובילה לאשפוז ארוך וקשה. והיום, בזכות האמון בין בתו לרכזת, הוא יודע שיש לה אוזן 

 :בתו בסכנה עקב מצבה הנפשי והחברתיבמקרה שהרכזת תעדכן אותו ושקשבת 

משתפת אותה בדברים שהיא לפעמים היא  ,לובכ]את הרכזת[ משתפת אותה ]הבת שלי[ היא 
, כמו שהיה לה סודותתסתיר לא היא חשוב לי מאוד ש ...אני אוהב את זה. לא משתפת אותנו

 ]רכזת[היא מספרת ל בבית ספר, אם היא הייתה מספרת, היינו הופכים את העולם בשבילה...
 אניאם ". הפסיכיאטרית נתפסת כמאיימת. למה? דברים שהיא לא מספרת לפסיכיאטרית

אם אני  ,מאיאבא וא. "לי תעזור ]הרכזת[מבינה אותי,  ]הרכזת[ י,אות אשפזאולי תספר לה א
 ]הרכזת[כמובן ש .. יש שמה קשר שאני מאוד אוהב.אספר להם הם ילכו להגיד לפסיכיאטרית.

, זה בשיתוף עם ]הרכזת[. משתפת אותי אחרי זה ואנחנו יודעים איפה להגיד ואיפה לא להגיד

לא  זכיתי בלוטו.מבחינתי  שהיא נפתחת אליה..., ולא מחזיקה זה שהיא משתפת עצםאבל 
וזה חשוב  בוטחת בההיא  .ש לה את האמוןי ...יכול לקרות לי מצב כמו שקרה אז בבית ספר

 שאמורה לטפל בה, תרפיסטית,... יש לה בבית ספר ...חשדניתמאוד ]הבת שלי[ מאוד. כי 
 פשוט מסרבת ללכת אליה. ,לא מתחברת אליה]היא[ 

מא של מתבגר )מס' יאכפי שהדגישה לסיכום, כל ההורים דיווחו כי ילדיהם משתתפים ברצון בתוכנית, 

הקשר מרבית ההורים דיווחו כי  ".אם לא טוב לו, הוא לא יבוא. זה אצלי אינדיקציה מספר אחת(: "12

( הסבירה 2מא של מתבגר )מס' י. לדוגמה, אעם הרכזים הוא הגורם המרכזי המסייע להתמדת ילדיהם

נה עמוס בפעילויות שונות במהלך השבוע אולם עדיין משתתף בתוכנית משום ש"הקשר ]שלו עם שב

 ."האחרון והיחיד מבחינתו ממש. ולא שום דבר אחר ,והקשר, זה הדבר הראשון.. צורך. שירתהרכזת[ 

 יציאה מהבית ומפגש עם עצמי בקהילה :2תמה 

בשעות הפנאי  פעילותבתרומת הקשר עם הרכזים והת ועוסקתמות ה-כוללת שתי תתיהתמה השנייה 

 לקהילה. חזרתם לוכן  ,האישית םהתפתחותלמידת עצמאותם וללמצבם הנפשי של המתבגרים, 

והוריהם בהתאם, שיתפו  ,כל המתבגרים :התפתחות אישיתלו עצמאותעידוד ל, ת האמוןשבה. 2.1

בהתמודדות עם קשיים נפשיים וחברתיים של המתבגרים. ההורים תיארו את הקושי כמשבר אמון: "היא 
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, על כך נוסף .""לחזק אמון בעצמם, "אין להם אמון בעולםאיבדה אמון בחברה", "חוסר אמון בילדים", "

הפנאי, מסיבות שונות כמו מצב נפשי, כמעט כל ההורים דיווחו כי ילדיהם התקשו לצאת מהבית בשעות 

חוסר מוטיבציה, בידוד חברתי )"אין לו עם מי לצאת"( ומרחק פיזי מקבוצת השווים. מתבגרים רבים 

כמו כן, מרבית  ואין להם חברים באזור מגוריהם. ,מהביתרחוקות של חינוך מיוחד, הלומדים במסגרות 

מצב נפשי )למשל קושי במיומנויות חברתיות וקב ליווי במפגש חברתי עלהמתבגרים זקוקים לתיווך ו

מסייעים למתבגרים  קשר בגובה העיניים הרכזיםתית(. כאמור, כאשר נוצר חרדה כוללנית וחרדה חבר

עידודם בבתמיכתם ו. למעשה, " של הקהילהסוכני אמוןמשמשים כ"ב"יצירת אמון מחדש בעולם" ובכך 

בעזרת  עצמאותלהשגת  אחריותבו הם לוקחים שישית, והתפתחות אנראות המתבגרים חווים תהליך של 

הכלים שרכשו בתוכנית. תהליך זה מתחיל כאשר המתבגר מתחייב לצאת מהבית אחת לשבוע לפגישות 

כך הסבירה  .בקהילה תרגול למפגש עם עצמיכהפרטניות עם הרכזים. הפגישות משמשות כ"עוגן" ו

 ."ולהתמודד עם החרדות והפחדים שלי ...לצאת מהביתמחייבת אותי ]התוכנית[ " (:21מתבגרת )מס' 

 תוכן הפגישות עוסק במיפוי תחומי העניין של המתבגרים, תוך פיתוח "מודעות לבחירה עצמאית"

ליציאה מהבית לצורך התנסות בפעילויות חדשות.  מוטיבציהה חיזוק גםו ,גמישות מחשבתיתו

מקבלים חיזוקים חיוביים, מתרגלים מיומנויות יכולותיהם, בהמתבגרים לומדים להכיר בכוחותיהם ו

 .הם רוצים להשיג בתוכניתשחברתיות ומתנסים בכלים להתמודדות בקהילה. חלקם קובעים מטרות 

מתבגרת נוספת ". עזרה לי להפחית את הלחץ ולארגן את הזמן]הרכזת[ היא ( שיתפה: "13מתבגרת )מס' 

להחזיק מעמד המטרה הייתה בעיקר להצליח ... בקהילהלהחזיק מעמד כמה שיותר ( שיתפה: "21)מס' 

 :סנגור עצמימעוניינת לעבוד על שיתפה שהיא ( 18)מס' נוספת מתבגרת  ."מחוץ לאשפוז

אני נורא  ...עצמילחזק את ... יכולות חברתיות ,תמיכה, חיזוקכנית ורוצה לקבל מהתאני 
שיחה... אנחנו לא עובדות על זה.  לדעת לפתח]אני רוצה גם[ מורידה את עצמי הרבה פעמים... 

]מטרות  .אם אפשר [רוצה לעבוד על זה יזה סתם היה משהו שכתבנו לפני הרבה זמן ]היית
... נגיד לא לתת לאנשים לעקוף אותי... ולהגיד "היי, גם אני על זכויותיי עמידהנוספות:[ 

קורת... ותגובה חשש מבי.. ]בגלל[ .לשתף זה בעייתי אצליחשובה. גם אני פה"... ו... 
 נשברת לגמרי. ...אמרו לי דברים ואז אני... להתגרות... היו פעמים ש

דיווחו על התפתחות אישית של המתבגרים בתחומים שונים בעקבות  ,והוריהם בהתאם ,כל המתבגרים

( אשר הצטרפה 16. מתבגרת )מס' שיפור משמעותי במידת העצמאות על ובעיקר ,ההשתתפות בתוכנית

 :אופטימיותבמסוגלות ושינוי ב ווחה גם עלידלאחר אשפוז לתוכנית 

פעם הייתי ממש מפחדת להתאשפז בבית חולים ולא ... עצמאית, אחראיתר תאני יו
. ..והיה לי קשה חברתית וקשה עם המשפחה, היום אני הרבה יותר טוב ךכל התאוששתי מזה כ

להביא עזרה לי .. ]הרכזת[ .בחזרההתחברנו ... ]אני והמשפחה[ ]הרכזת[ בזכות השיחות איתה

למצוא עבודה,  ...ללמוד]לחזור[ למצוא עוד חברים, : קבענו מטרות.. .אותי למה שאני רוצה
 לבדאני מחפשת ... לאט לאט אני עומדת במטרות, לימודים אני חוזרת.. לעשות רישיון נהיגה.

איך "... בהתחלה אמרתי.. .ל בר עשייהוהכ. אני לא חושבת שקבענו יותר מדי מטרות, ..עבודה
 . אדם יותר חזקשאני תי יגילועכשיו  "הזו אני אעבור את כל התקופה

 בזכות התוכנית: שיפור בדימוי העצמי ובמצבה החברתי( תיארה כי היא חשה 1מתבגרת נוספת )מס' 
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עזרה לי להבין את המצב  []הרכזת היא .]הנפשיים[ להתמודד עם הקשייםהמטרות שלי הן 
אני מרגישה שאני כן  ם...להכיר אנשים חדשיונורמלי ]או[ לא נורמלי...  שאני נמצאת בו...

אני נהיית בוגרת  ...לבנות לעצמי שגרה ..., עמיתים ממש עוזר לימצליחה להשיג את המטרות
להכיר אנשים, לתקשר עם  ,יותר, זה רק שינויים לטובה, המצב שלי די השתנה ממה שהיה

יותר נמוך מתחתית כדור הארץ, ממש  ...היה לידימוי עצמי, אנשים, זה בזכות התוכנית. גם 
 .תמכו בי. ]קבוצה משולבת[ המדריך והרכזת וגם הקבוצה של הבני נוער עם זה,עזרו לי 

לי. במפגש האחרון עם הרכזת דברתי איתה על ההערכה העצמית הנמוכה שלי וזה ממש עזר 
. עם חברים ..הייתה לי בעיה מאוד לצאת מהבית, לדבר עם אנשים ..וזה ממש השתפר.

פחדתי להיפגע ולפגוע, עכשיו ]אני[ פחות מפחדת. עכשיו אני יותר יוצאת מהבית, לעמיתים 
צריכה את הטיפול והתמיכה  אני.. לפני שנתיים היו לי קשיים ללכת לבית ספר. .ולבית ספר

. אני יודעת שאם אני אצא "עמיתים לנוער". זה לא קרה בכי אני יכולה ליפול למטה מהר
 מהשגרה שלי יהיו נפילות. אז המטרה שלי שלא יהיו לי.

ובעצמאות של המתבגרים, אשר השפיעו על  שינויים משמעותיים במצב הנפשיגם ההורים תיארו 

 ( את השינוי המשמעותי שבנה חווה בזכות התוכנית: 11מא של מתבגר )מס' יא . כך תיארההאווירה בבית

לא הייתי ... הוא לא נמנע לצאת החוצהאבל  ,עדיין קשה לו בחברה .לאט לאט הביטחון חזר לו
אז  ,לישון בלילות ...דל היה סגור... הוא היה מפחוהכ ,יכולה להשאיר חלונות פתוחים בבית

... שיהיה לו שקט ... ]כדי[קטנצ'יק היינו מסתובבים בחוץ]בן ה[אני והו ...ביום הוא היה ישן
רואים את האור ... אבל עכשיו ...לו התקפי זעם]היו[  כל רעש מפחיד אותו ומעיר אותו...כי 

 .בקצה המנהרה

ולא הלך לבית הספר בגלל  "פורטנייט"שלדבריה היה מכור למשחק מחשב  ,(6מא של מתבגר )מס' יא

חלק מהריפוי שלו " תיארה גם היא את ההשפעה החיובית עקב יציאה מהבית לתוכנית:ה, התקפי חרד

זה לא מובן מאליו , זה ילד שלא יצא לעולם הרבה מאוד זמן .זה גם לבקש לצאת החוצה לעולם חזרה

 ."בעיניי הצלת נפשותזה ממש ... בכלל והוא רוצה את זה אשהוא יוצ

אשר , עם הרכזים זקוקים לתמיכה נפשית ולפגישות הפרטניותמהראיונות עולה כי המתבגרים לסיכום, 

שהם עושים המתבגרים  reaching out-באמצעות תמיכתם ו .משמשים כ"סוכני אמון" של הקהילה

 תלותהאת , להתמודד עם הקשיים והחרדה ולהפחית בהדרגה טחוןיביותר ביכולים "לצאת לקהילה" 

 שמעודד אותם "עוגן" שבועי עבורם במסגרת סדירה המספקתצורך למתבגרים יש ו כן, . כמםהבהורי

ובהדרגה, בהתאם לרצון,  ,. בתחילת ההשתתפות בתוכנית הפגישות הפרטניות הן ה"עוגן"לאקטיביות

  מסוגלות המתבגרים, הם משתלבים בפעילויות מגוונות בקהילה.ליכולת ול

מתבגרים והורים רבים תיארו את הצורך  :משמעותו , יצירהפעילותזהות בריאה באמצעות  חיזוק. 2.2

בתהליך ההחלמה והחזרה לקהילה לאחר מחוץ לבית כגורם מקדם ומשמעותי במסגרת סדירה פעילות ב

.. להעסיק את עצמי. ...חשוב ליהדגישה: "שמתמודדות עם סכיזופרניה ( 20למשל, מתבגרת )מס'  .משבר

הסביר  יהאב ".שאני מסוגלת אני אראה.. שדברים.ללמוד על עצמי ... שאני אהנה ,אשב בבית... שאני לא

 :כיצד השתתפותה בתוכנית תורמת להחלמתה ולמניעת הידרדרות נפשית
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מאושרת ועסוקה, היא  כשהיא זה הסרטן של הנפש, ככה קוראים למחלה הזאת, אין מרפא...
מפחיד זה ... כל הזמן... ורדניותט . הרי, מה הבעיה שלהם? מחשבותלא שוקעת במחשבות

 .", כשאני עסוקה, אין לי מחשבותאבא"והיא מתחילה לשקוע... היא אומרת לי 

מחזקת את הערך העצמי , משמעותמעניקה לבתה  פעילותשה( הסבירה 10מא של מתבגרת נוספת )מס' יא

היא לא נכנסת " על קשייה החברתיים ובכך "מונעת שעמום ודיכאון": שלה ומסיחה את דעתה ממחשבות

. היא עובדת, מתנדבת, לומדת, בצופים ובעמיתים. זה מילא ..לחשיבות העמוקה הזאת שאין לה חברות

     ."לעבור בכלל את השנה ההפעילות עצמה מאוד תרמה ל.. לה את כל השבוע.

יצירת משמעות. ללרווחה הנפשית ו אומנויותמתבגרים והורים נוספים ציינו את התרומה המשמעותית של 

יותר ממחצית מהמתבגרים עוסקים באומנויות )אומנות פלסטית: ציור, פיסול, פסיפס; מחול, נגינה, 

 גאווה עצמית על הנאה, תחושת זרימה, שמחה, שחרור, דיווחו . הםהפנאיבשעות שירה, כתיבה והופעות( 

לא להיות בעולם שלי,  ...לפעמים זה נחמד לי( על תרומת האומנויות: "21מתבגרת )מס' ועוד. כך הסבירה 

הציור  אז ...פחות עוסקת בדברים ההרסניים שבתוכיאני .. ]אז[ להעסיק את עצמי.ו.. .להיות במשהו אחר

שיתפה על העיסוק באומנויות:  ,המשתתפת בקבוצת כתיבה בתוכנית ,(18מתבגרת אחרת )מס'  ."עוזר

 חלק מהמתבגריםמעבר לכך,  .""]זה[ תורם לביטוי העצמי שלי... ליצירתיות שלי, לפרודוקטיביות שלי

, מבטאים את עצמם באמצעות שציירו בריקוד/שירה/להקה מול קהל, מוכרים ציורים מופיעים

כך המשיכה לתאר מתבגרת . קבוצת השוויםהקהילה וממ וקים חיובייםחיזללהערכה ו יםזוכוהאומנויות 

אז זה  ,'מהמם', 'מדהים': "כששלחתי את הסיפור שלי ]לקבוצת כתיבה[... היו כאלה שאמרו (18)מס' 

  ."לא קורה לי הרבה]זה[ . ..נחמד לקבל הערכה

ותורמת  הערך העצמיאת  מחזקתשל המתבגרים  כישרונםעיסוק בפעילות אשר מפתחת את כמו כן, 

אשר עיסוק . מתבגרים והורים רבים מעוניינים לפתח את הכישרון של המתבגרים לכדי ליצירת משמעות

זה סוג של תרפיה בשבילה, זה החלום (: "13מא של מתבגרת )מס' י. כך הסבירה אממנוניתן להתפרנס 

 מא של מתבגרי". אהיא גם אוהבת לשיר. אני מעודדת אותה מאוד לעסוק בזה ]במחול[, להופיע ..שלה.

עם צרכים  שהרבה ילדים...אני שמתי לב אשר שיתפה כי בנה שר ומופיע, הוסיפה: " ,(19נוסף )מס' 

צריך להמשיך לפתח להם  באמת... הכרתי המון באשפוז... הם קיבלו מתנה ,שרוניים מאודי. כ..מיוחדים

פיתוח  של חשיבותהאת ( הסבירה 7ומתבגרת מס'  6מא נוספת )של מתבגר מס' יא ."וך בזהאת זה ולתמ

להכין את הילדים לעולם האמיתי "צריך  :במסגרת התוכנית יצירת משמעותלוהכישרון להחלמה אישית 

 :"במקום בטוחדרך אומנות 

זה ... זה ואוו! אז, שרוןיכ החיזוק של הדימוי העצמי ויש לו ילד שבא מרקע מסוים וצריך את
 ...... כיתלמקומו למנף, הערך העצמי, לייחד אותו ... לתת לו אתלהציל אותו בחיים מה שיכול

גם כשהוא מצייר מאוד יפה אז הוא לא מודע לזה, כי יש לו ביטחון עצמי ודימוי עצמי נמוכים, 
לקבע את ... ביטחון, זה נותן לו ]טכניקה, אומנויות[ אם הוא לומד... הוא צריך את החיזוקים

]על  לילד כלים להתבוננות ... ]צריך לתת[החולי זה להשאיר ילד במקום חשוך כשאין לו כלים
ילד שלומד דרך אומנות, זה מאפשר לו שיהיה מחובר לעצמו... עצמו באמצעות אומנויות[... 

ם על זה אני לא משל, אני יכול להיות מי שאני רוצה, לא מפחיד להיות אני "זהלהיות הוא, 
ממקום הישרדותי זה מוציא אותו ... "תוימשל שאני אהיה מול מישהו ואדבר אכמו למחיר 
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להכיר אתה נותן לו את הכלים .. .חלוםיש לו  ,תקווהלמקום שיש לו  ,מתפתחלמקום  וקשה
. אפילו חוג ציור זה להתקדם הלאה בחייםואיך הוא יכול מתוך ההיכרות הזאת  את עצמו

 .אחר כך ללימודים אקדמאיים מקפצההי יכול לתת איזוש

בגאווה כי הרכזים יצרו להם הזדמנויות לעבודה במתנ"ס )למשל , חלק מהמתבגרים שיתפו על כך נוסף

במזכירות ובבית קפה, בעיקר בחופשת הקיץ(. חלקם מצאו עבודה בסיוע הרכזים או ההורים )קייטנה, 

ת את תחושת וכי התנסות בעבודה וקבלת משכורת מחזקספרייה, גן ילדים, חנות בקניון וכדומה(. ניכר 

 המסוגלות, הערך העצמי והעצמאות.

פיתוח עשייה יצירתית ותחושת מסוגלות. לבשעות הפנאי תורמת לחיזוק הערך העצמי ופעילות לסיכום, 

 פעילותמשמעות בחיים. כמו כן, התחושה של מסוגלות וה ים אתמחזקחודי של המתבגרים ייהכישרון ה

"נורמליזציה". לפרואקטיביות ולבודה תורמות להסחת דעת מהקשיים הנפשיים והחברתיים, והע

תחושה של חזרה המתבגרים מרגישים "עסוקים" כבני גילם המשתלבים ומועילים בחברה. אלו תורמים ל

 הפחת תקווה. ול חיזוק הזהות הבריאהלתפקוד, ללקהילה, 

 שייכותתחושת בטיב ויצורך בקשר מ :3תמה 

מתוך בדידות וחסך  בצרכים החברתיים של המתבגרים תועוסקתמות ה-השלישית כוללת שתי תתי התמה

תרגול בוהשתלבותם בחברה של תיווך ב וצורך החונך עםאישי משמעותי -ןחברתי: צורך בקשר בי

מהראיונות עם המתבגרים והוריהם עולה כי חלק ניכר מהמתבגרים חוו בדידות . מיומנויות חברתיות

אין לי חברים"(, ניצול, דחייה חברתית, חרם, השפלה ואלימות. לכן הם חווים חוסר אמון בקבוצת )"

צורך משמעותי בקשר אישי. זאת לצד -ןקשר בישל שימור בו ההשווים, חוששים להיפגע ומתקשים ביציר

קשיים ומחסור , כמעט כל המתבגרים דיווחו על על כך נוסףטיב, שאינו פוגעני, עם קבוצת השווים. ימ

יצירת קשר חברתי, של עדר תרגול י, העשויים לנבוע מכמה סיבות: חסך חברתי והבמיומנויות חברתיות

קושי בהתמודדות עם מצב נפשי, חוויות העבר והחשש לחוות אותן שוב, קושי ביצירת קשרים חדשים 

 חדשים". ועוד. כמעט כל המתבגרים שיתפו כי הם רוצים "עוד חברים" או "להכיר חברים

 מלווים או לוו על ידי חונכים.מחצית מהמתבגרים במחקר  :חסך חברתימתוך בדידות וצורך בחונכות . 3.1

טיב ולמפגשים חברתיים עם ימהראיונות עם המתבגרים ניכר כי הם צמאים לתשומת לב, לקשר מ

, כפי ין שווים", אף שזו לא "חברות בתופסים את החונכים כ"חברי אמת"החונכים. מרבית המתבגרים 

ארו את החונכים כ"חבר/ה", "חברת נפש", "חברה לבילויים", י. המתבגרים תשציינו חלק מההורים

חונכים דיווחו על רצון בחונכות. רק שני מתבגרים קיבלו "אחות גדולה" וכדומה. מרבית המתבגרים שלא 

בחלק מהמקרים נוצר  צמאי.עהביעו התנגדות לחונכות מתוך חשש מסטיגמה ורצון לרכוש חברים באופן 

כלים ליצירת קשר משמעותי עם קבוצת השווים.  רכישתבאשר עשוי לסייע  קשר מיטיב, עם החונך/ת

המתבגרים הביעו שביעות רצון מכך שהחונכים יותר גדולים מהם מכיוון שהם זקוקים לאוזן קשבת 

 זמינותבמחויבות ובהבנה של "מישהו עם ניסיון חיים". הם הדגישו את הרצון בתחומי עניין משותפים, לו

. חלק מהמתבגרים תיארו אכזבה כאשר החונכות מצד החונך/ת בות לפחות פעם בשבועילפגישות עק

. מתבגרת )מסיבות שונות, כגון חוסר מחויבות, עומס של החונך, מחלה וכדומה(ללא הכנה ופרדה נפסקה 

 ( שיתפה על הקשר עם החונכת:9)מס' 
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לפעמים ... רציתי[ שתהיה כאן בשביליהיא הייתה ממש נחמדה והיה כיף... כמו חברה... ]
 לאחר]תדירות הפגישות פחתה ו ..קצת מבאס.זה היה  ,מבטלת ברגע האחרון... היא הייתה

 .קצת נעלבתיאז  ,פגשילא אמרה לי שאנחנו מפסיקות לה... היא... [פסקה ארבעה חודשים

מא של יגם חלק מההורים הביעו אכזבה על תהליך חונכות שנפסק או לא היה משמעותי. כך תיארה א

הרצוי כחונך שהוא "כמו את ו ,פונקציונליתשבועית המצוי כפגישה ( את תהליך החונכות 8מתבגר )מס' 

 אח":

אני דווקא ... שאפשר לפנות אליו אחכ]צריך להיות[ חונך...  יעיניבלא היה קשר משמעותי... 
 ...צריךש ...]בן שלי[פנוי ל... שיהיה כבן בית כזה שהוא חבר.. ]שיהיה[ מאוד הייתי רוצה.

תן לו קצת תשומת לב אז יואז אם יהיה לו חונך שי .נלחם על תשומת לבו ...חברה.. .מחפש
 ".פרח עודהוא י

ושנית  ,החונכים. ראשית להפגת בדידות עם טיבילסיכום, המתבגרים בתוכנית זקוקים לחוויית קשר מ

החונכים אינם פנויים מקרה שרכישת כלים ליצירת קשר משמעותי עם קבוצת השווים. בללצורך מודלינג ו

 ומחויבים לקשר המתבגרים עלולים לחוות פגיעה חברתית נוספת. 

זקוקים לתיווך הם יות, וקושי בסיטואציות חברתיש מרבית המתבגרים ל: חברהבהשילוב של . תיווך 3.2

 ,. כךוויםתרגול מיומנויות חברתיות על מנת להתחיל שיח וקשר עם קבוצת השלובחברה  שילובםשל 

שאם רמת  ,קיים פתח קשר( באחת ממטרותיו בתוכנית: "]אני רוצה[ ל15שיתף מתבגר )מס'  ,לדוגמה

כל המתבגרים שיתפו פגש יותר, ליזום יותר, לדבר יותר". י... לה30%יהיה שאז  ,10%החברות שלנו היא 

משולבות, או  קבוצות סגרגטיביות :בהן השתתפו בתוכניתשהנאה מהפעילויות בבחוויות חיוביות ו

כי האינטראקציה ועוד. המתבגרים ציינו  39מפגשים חברתיים במועדון נוער ומחוצה לו, יום שיא ארצי

. המספר המועט של המשתתפיםבזכות ו מנחי הקבוצותל הרכזים וש התיווךהחברתית התאפשרה בזכות 

ללא שיפוטיות, בה השתתפה כקבוצה אינטימית ש הסגרגטיבית( תיארה את הקבוצה 1מתבגרת )מס' 

 , ולאחריה מתקיימות שיחות עיבוד פרטניות:מנחה הקבוצהבה שותפים הרכזת וש, בושה וסטיגמה

 ...יש אווירה אינטימית בקבוצה ...שיחות על החיים... פעילויות כיפיותאנחנו עושים 
כולנו מבינים אחד את השני, עוברים תקופות קשות, יותר קל להתחבר  האינטימיות נוצרת כי

]למרות שהיא הכי צעירה  ... עד עכשיו לא היה אחד שלא התחברתי אליולאנשים האלה
אני לא רואה בזה משהו ... [19–14 בגילאימשתתפים  שמונה-שישה , הכוללתבקבוצה

ממש כמו  זה אני חושבת שגם החברים מהקבוצה שלי לא, כלשהם,להתבייש שיש צרכים 
ללמוד , לתקשר עם אנשים, ה כל מה שבנאדם צריךז.. .יותר עמוקחוג רק יותר טוב, שמכירים 

אין לי בעיה ... . עצם העובדה שיש קבוצה אז לומדים, זה בא עם הזמן..עם אנשים לתקשר

 פחות מעדיפה לשלב אישית הייתיהכיר עוד אנשים, אבל אני רוצה שזה יישאר אינטימי. ל
יותר יש להם ... מדברת רק עם אנשים שעברו קשיים . בכללי, אני..[]נוער מהקהילה

 .בוגר . הם פשוט מתנהגים ]באופן[ יותר..[בית ספר יסודישהכרתי ]באינטליגנציה מילדים 

                                                 

 , וכלל פעילות אתגרית וסדנאות לבחירה.2019התקיים בקיץ . מתבגרים מכל הארץ 45יום שיא בהשתתפות  39
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זקוקים מתבגרים נוספים שיתפו שאינם מתנגדים לשילוב נוער מהקהילה בפעילויות בתוכנית, אולם הם 

. חלק מהמתבגרים בה יוכלו להרגיש נוח לשתףשאינטימית ( על פי הגדרת ההורים) "קבוצת שייכות"ל

 זה(: "15. כך הסביר מתבגר )מס' , לנוער מתמודד בלבדהדגישו את הרצון שהקבוצה תהיה סגרגטיבית

גם אישית,  ...שהיא לא פתוחה לכולם וזה עבודה ...כי זה תוכנית... צריך להיות רק בשבילנו ]הקבוצה[

החלטה מתקבלת אם ". אחרים הציעו לפתוח את הקבוצה לאחר יצירת גיבוש ולכידות, רק בעיקר

ת, סדירות וקבועות צורך בפעילויות מובנוחלק מהמתבגרים העלו של כל חברי הקבוצה. כמו כן,  משותפת

בהנחיית הרכזים ו/או מדריכים עם קבוצת השייכות לאורך תקופה מסוימת, עד אשר המתבגרים יהיו 

 . של הרכזים ללא תיווךעם חברי הקבוצה באופן עצמאי ו מסוגלים ליזום ולהיפגש

 : תלות המתבגרים ומעורבות ההוריםהורים-בקשר מתבגריםתמיכה  :4תמה 

הם "לומדים  לדבריהםומתוך הראיונות עולה כי גם ההורים חווים תהליך של "עצמאות" בתוכנית, 

לקח לי המון (: "4מא של מתבגרת )מס' יאלשחרר" וליצור בהדרגה נפרדות מילדיהם. כך לדוגמה שיתפה 

מא ימא. ואי. כי אני א]תיווך חברתי לבתה[ אדם הנכון לעשות את זה-ןלא הב... המון זמן להבין שאני

]הרכזת[ שמאמינה בילד, ( הסבירה: "7מס' )ומתבגרת  (6מס' )מא של מתבגר יא. "מאישאר איצריכה לה

מא ינותנת לו את המקום שלו... צריך לדעת גם מה אני בתור א... שמבינה אותו, שהיא בגובה העיניים

זה גם מאפשר לי את המקום . ..צריכה ורוצה לתת, שאני לא אמורה להיות המטפלת ]הרגשית[ של הילדים

מצד אחד ההורים מעודדים את המתבגרים  :תים דיסוננסיתהליך זה מורכב וכולל לע ."מאישלי כא

המתבגרים התלות המעשית )ליווי צמוד, הסעות וכדומה(.  ולהפחתת ,לעצמאות, למעבר מילדות לבגרות

ההורים עדיין  אחרמצד  ."עצומות סומכים ב"עינייםכי הם ההורים אמרו  עליהםשנתמכים בידי הרכזים, 

של ילדיהם  מתלותכתוצאה ולא  ,של ילדיהם בכךילדיהם מתוך בחירה ורצון  מעורבים בחיירוצים להיות 

. אולם הורים רבים תיארו כי הם נשארים "מחוץ לתמונה" מכיוון שהמתבגרים בוחרים לא לשתף בהם

של  השתתפותמרבית ההורים אינם מעורבים בנפרדות, למתוך הרצון לעודד לעצמאות ולכן, אותם. 

מגוון המענים באפשרויות השילוב בקהילה ובבחירת המטרות, בקבלת ההחלטות, ב כגון ,בתוכנית ילדיהם

 (:18מא של מתבגרת )מס' יבתוכנית. כך תיארה א

 ,כי מצד אחד ,מתלבטת. אני ]של הבת שלי בתוכנית[ היה נחמד אם הייתי יודעת מה המטרות
אני גם רוצה שזה יהיה תהליך שלה ולא שאנחנו נדחף לתוך  ,מצד שני .וב לי לדעתכן חש

תעדכן אותי. אבל לא  ]שהבת שלי[תעדכן אותי או ש .. ]הייתי שמחה אם הרכזת[התהליך.
צריך לבוא . אני חושבת שזה .הייתי רוצה להיות מעורבת בתהליך קבלת ההחלטות שלה.

 .ללוות מהצדיפול, אני רוצה . אני לא רוצה להיות חלק מהטממנה

 תמיכה הורית בנוגע להבדל ביןאין הפרדה ושיח ברור מהראיונות עם ההורים והמתבגרים נראה כי 

(support) מעורבות הוריתל ((inclusion. )תמיכה הורית מתייחסת לתמיכה רגשית )עידוד ושכנוע ,

מעורבות ואילו  ,שהמתבגרים ישתתפו בתוכנית כדישל ההורים וחומרית )כלכלית(  ,מעשית )ליווי והסעות(

של המתבגר מבחינת  לוב בקהילהשותפות של ההורים בתהליך השיהאופן להורית מתייחסת למידת ו

עידוד של הרכזים להפחתת לוכדומה. ניכר כי ההורים זקוקים לתמיכה ו , תכניםקבלת החלטות, מטרות

סיוע של הרכזים בדיון עם המתבגרים ים זקוקים ל, ההורעל כך התלות המעשית של ילדיהם בהם. נוסף
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 לובכך שההורים יוכלו להיות חלק מתהליך השי .של ילדיהםילוב אודות רמת מעורבותם בתהליך השעל 

    .המתבגרים של המתבגרים ממקום המכבד את העצמאות והפרטיות של

ה ההורים בתוכנית להטב מעורבות שלה לשעולה חשיבות ומשמעות  הראיונות עם המתבגרים וההוריםמ

של המתבגרים. יש מתבגרים אשר מתקשים בשיום רגשות, תחושות וחוויות;  לוב בקהילהתהליך השי של

שיקוף המציאות בתים גם בבוחן מציאות. נוכחות ההורה משמעותית בפירוש ויולע ,פירוש סיטואציותב

ם מקבלים מידע משמעותי תים ההוריישל המתבגרים. כמו כן, לע לובתהליך השי הטבתלרכזים ל

בתיווך בתוך בהם הרכזים מסייעים שמהרכזים בנוגע למצב הנפשי והחברתי של המתבגרים. יש מקרים 

לאחר המשבר, לצד השינוי שהמתבגרים בין המתבגרים להוריהם הקשר ה ולחיזוק של ליציר המשפחה

 . לוב בקהילהחווים בתהליך השי

מההורים  של המתבגרים תלות לנפרדותבין  יאת האיזוןהרכזים משמשים כמתווכים במצלסיכום, 

 והמשפחה. 

 סיכוםג. 

יציאה מהבית ומפגש : קשר בגובה העיניים, תמות מרכזיות ארבעהעלה צרכני התוכנית ניתוח הנתונים מ

הורים: תלות -קשר מתבגריםב תמיכהו ותחושת שייכות ,טיביצורך בקשר מ, עם עצמי בקהילה

תורם ההגורם המרכזי מניתוח הראיונות עם המתבגרים והוריהם ניכר כי  ההורים.המתבגרים ומעורבות 

. למתבגרים התמדה של המתבגרים בתוכנית הוא קשר "בגובה העיניים" שנוצר בין הרכזיםללהתגייסות ו

, עצמאות בעצמם ובעולם סביבם לחוות תהליך של השבת אמון יםיכול יםבתמיכת הרכזים המתבגר

 פעילותבזק את ערכם העצמי לחלצאת מהבית,  להפחית את התלות בהוריהם,, והתפתחות אישית

ולהרגיש כבני גילם המשתלבים ומועילים בחברה. אלו תורמים לתחושה של חזרה , בשעות הפנאייצירה בו

צורך עלו מהראיונות עם המתבגרים לקהילה, תפקוד, חיזוק הזהות הבריאה, והפחת תקווה. כמו כן, 

החונכים וצורך בתיווך להשתלבות בחברה על מנת לחוש שייכות. מהראיונות עם ההורים  טיב עםיבקשר מ

 מההורים והמשפחה. של המתבגריםבין תלות לנפרדות על מנת למצוא איזון הרכזים עלה צורך בתיווך של 

 ממצאים נוספים

כל הצרכנים דיווחו כי הליך ההפניה היה קל, מהיר ופשוט. לרוב ההורים קיבלו : הפניה לתוכניתהך הלי

המטפלים של ילדיהם. מספר מועט של הורים פנו לעובדת מהמלצה על התוכנית מהגורמים המפנים או 

סוציאלית או למסגרת הטיפולית/רפואית/חינוכית בבקשה לסיוע באיתור מענה לילדיהם בשעות הפנאי. 

או  – רוקרטיה, ההורים קיבלו את הטלפון של הרכזת ויצרו איתה קשרוהתבצע ללא בי התהליך ההפני

( והחלו את ההשתתפות וחלק אחריה להפך. נפגשו עם הרכזת, מילאו שאלון הצטרפות )חלק לפני הפגישה

 בתוכנית. 

ן של , הן של המתבגרים התודה הכרתו מהתוכנית גבוהה רצון שביעותמהראיונות עם הצרכנים עלתה 

הוריהם. כל ההורים הדגישו את הקשר בגובה העיניים שנוצר עם הרכזים, את הזמינות והסיוע. משום 

. כמו כן, הורים בתוכנית בנוגע להיצע הקיים חסר ידעבשלב הפיילוט, לצרכנים  עדיין "עמיתים לנוער"ש

שיתפו על "טעם מר" ותחושת שחיקה מ"מלחמות" עם מסגרות סיוע ושירותי הרווחה. ייתכן אחדים 
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שואלים או מבקשים מהרכזים סיוע ומענים אינם ולכן  ,חלקם חשים חוסר נעימות, ייאוש או בושהש

 נוספים.

רים ם גחלק, מכיוון ששל התוכנית בהרחבת הפריסה הגיאוגרפיתהצרכנים הביעו צורך אולם בראיונות 

, תוכניתהמענים ב בתהרחבצורך רצון והביעו כל הצרכנים , על כך נוסף בה פועלת התוכנית.שמחוץ לעיר 

פעילויות  ,)בדגש על אומנויות וספורט( שירותי חונכות, חוגים נוספיםכגון רכי המתבגרים, וצל בהתאם

הצורך בשגרה ובפעילויות המתבגרים הדגישו את  .חברתיות קבועות וסדורות ומענה נוסף בחופשת הקיץ

 דגישוההורים ה, נוסף על זאת. מניעת שעמוםלו במהלך חופשת הקיץ להתמודדות עם הקשיים הנפשיים

)סכנות ברשת, אלכוהול,  ת הקיץחופשמהלך בהתנהגות מסוכנת בגיל ההתבגרות של  תהגם את מניע

פים אשר אינם קיימים באזור חלק מהצרכנים הביעו רצון במענים נוס כמו כן,סמים, אלימות ועוד(. 

טיולים, הרצאות, הזדמנויות  ,, מלבד מגוון רחב של חוגיםשלהם, או בכלל בתוכנית. המתבגרים ביקשו

כלבנות טיפולית, רכיבה טיפולית, טיפול קבוצתי , קשישים ועוד(, לי חיים)עם בע התנדבותללעבודה ו

הורים משתי  .מתבגריםלפעילויות להורים וו הרצאות על זכויותההורים ביקשו  .וטיפול באומנויות

מכמה  .)חוגים ופעילויות למתבגרות( חרדית-משפחות חרדיות ביקשו מענה מותאם לחברה הדתית

, משותפות ארוחותו מפגשים על ידי "עמיתים לנוער"י צרכנ של צורך בבניית קהילההורים עלה 

 בחגיםו/או  השנה ובסופה בתחילתהתנדבויות בקהילה ופעילויות משותפות של הורים ומתבגרים 

)סגרגטיביות ו/או עם נוער חופשות. מרבית המתבגרים הביעו רצון בהשתתפות בפעילויות התנדבותיות בו

 והתנגדמעט מתבגרים תים רחוקות. ימתבגרים לעו פעילויות של הוריםבו ,תים קרובותילעמהקהילה( 

 וחלק מהמתבגרים הביעו רצון לצרף חברים ואחים לפעילויות משפחתיות. ,לפעילויות עם הוריהם

 בסביבהבקשות להרחבת התכנים והפעילויות הצרכנים הביעו רצון וצורך ה לענוסף  :תשתיות פיזיות

חונכים, הבהם יוכלו לשחק, ליצור ולהיפגש )עם הרכזים, ש, אומנות וחדרי נוער מועדוני, כגון נעימה פיזית

וכנית ומהקהילה(. צרכנים אשר מגיעים למועדוני נוער במסגרת התוכנית הביעו רצון בריהוט נוער מהת

 משחקים, שולחן סנוקר, טניס שולחן ועוד.  :איבזור נוסףב"חמים ומזמין" )ספות, פופים( ו

כמחצית מהמתבגרים שהשתתפו במחקר לוו או מלווים על ידי חונכים. שבעה מתוך  :חונכותשירותי 

טיב ומשמעותי עם החונכים. שני מתבגרים דיווחו על קשר יעשרה מהמתבגרים דיווחו על קשר מ

פונקציונלי שאינו מספק והסתיים בטרם עת, מתבגרת אחת דיווחה על הפסקת החונכות ללא הכנה ופרדה 

אינם ו מתבגרים נוספים שרואיינו עשרה . מתוךתמה השלישיתשים, כפי שמפורט בלאחר ארבעה חוד

מלווים על ידי חונכים, שמונה הביעו רצון בחונכים. המתבגרים הדגישו כי חשוב להם שהחונכים יהיו 

, המתבגרים הדגישו רצון על כך בסטינג גמיש לפחות אחת לשבוע. נוסף זמינים ומחויבים לפגישות

ל/ת תחומי עניין משותפים לשלהם. המתבגרים צורכים את החונכים כחברים בני גילם, ת בע/בחונך

משתפים בחייהם, מתייעצים ומבקשים עזרה בהתמודדות עם קשיים נפשיים וחברתיים. מרבית 

המתבגרים מקיימים קשר ישיר עם החונכים, ללא תיווך ההורים, פרט למתבגר אחד אשר מצבו הנפשי 

חונכים להפגת בדידות, בפסיכוזה פעילה(. כל ההורים הדגישו את החשיבות והצורך אינו מאפשר זאת )

לדברי . ולשימורו תמיכה ומענה חברתי, ליווי לפעילויות מחוץ לבית ומודלינג ליצירת קשר משמעותי

כוללות ורבליות, פתיחות, גמישות, רגישות, בגרות, יכולת הכלה  תכונות חשובות בבחירת חונךההורים, 

בות כהכרחיים ייטחון עצמי. ובהתאם למתבגרים, גם הם הדגישו את הפניות הרגשית, הזמינות והעקוב
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משום  ,מא אחת ציינה שלדעתה החונכות צריכה להיות בתשלוםי, אעל כך לתהליך חונכות מיטבי. נוסף

    שזהו תפקיד הדורש פניות רגשית ומעשית, השקעה ואחריות. 

ובעומס ברמת הבדידות במידת העצמאות, במצב הנפשי, חונכים תלויה הרצויה עם ה תדירות הפגישות

מחוץ לתוכנית ואינם זקוקים לליווי פיזי פעילויות . מתבגרים עצמאיים אשר משתלבים בשל המתבגרים

מרבית ההורים דיווחו על תים אחת לשבועיים, מספקות אותם. יולע ,דיווחו כי הפגישות אחת לשבוע

למתבגרים אשר אינם  בעקבות הרחבת העצמאות של ילדיהם. אולם הורים תחושות הקלה ו"שחרור"

יותר,  זקוקים לליווי צמוד הםילדידיווחו כי  מסוגלים להעסיק את עצמם ולצאת מהבית באופן עצמאי

הדגישו . הורים אלה םבהשל ילדיהם הפחתת התלות ללתמיכה ועבורם  הכרחיים החונכות שירותיכי ו

, הורים רבים על כך נוסף. דיווחו כי ישמחו לליווי באופן יומיואף  חונכות נוספותבשעות את הצורך הרב 

על צורך בשירותי חונכות, גם הם דיווחו  ,בביתנוספים או צריכים לטפל בילדים ו/עובדים עד מאוחר אשר 

ורים "מרחב לה -ם ק את המתבגרים ולאפשר להילהעסעל מנת יותר גבוהה תדירות בפעילויות קבועות ו

 נשימה". 

בעיני הצרכנים, הקשר שנוצר הוא  .כמטרה ולא כאמצעי כותהחונהליך הצרכנים תופסים את תלסיכום, 

, בניגוד לציפיות של נציגי ועדת ההיגוי, התופסים את החונכות כאמצעי ליצירת חונכותמהות תהליך ה

 עם בני גילם. יםחברתי יםקשר

ומחצית על מצב  ,אקונומי נמוך-מחצית מהמשפחות שהשתתפו במחקר דיווחו על מצב סוציו :סיוע כלכלי

החזרי פעילויות, לאקונומי בינוני. כל ההורים דיווחו כי סיוע כלכלי, ככל שיינתן להם לחוגים, -סוציו

 נסיעות או סיוע בהסעות, יכול לעזור בנטל ההוצאות הכלכליות.

מתוך הראיונות עם ההורים עלה כי חלקם : הדרכת הוריםות הורים ומעורב –תמיכה וליווי להורים 

חלק מההורים דיווחו שהם "צורכים" את תמיכת הרכזים, מתייעצים איתם  ליווי.לזקוקים לתמיכה ו

תים נעזרים ברכזים בתיווך עם אנשי מקצוע ועם ילדיהם. בהתאם, חלק מהמתבגרים דיווחו שבעזרת יולע

הדרכת ב ההורים דיווחו כי ישמחו לקבל וריחסים עם הוריהם. בתקשורת ובחל שיפור תמיכת הרכזת 

על כן אינם ו ,חוסר פניותועל עומס דיווחו  ההוריםמעטים מפרטנית ו/או קבוצתית בתוכנית.  הורים

 שהםכי אינם חשים צורך בהדרכה מכיוון מעט הורים דיווחו  .יכולים להתחייב למפגשים קבועים

בהן המתבגרים מקבלים מענה )כגון בית הספר, בית חולים, מרפאה ש"עטופים" על ידי מסגרות נוספות 

או טיפול רגשי(, לכן הם מסתפקים בעדכונים מהרכזים לגבי ההתקדמות וההשתתפות של ילדיהם 

ו כי מרבית המתבגרים דיווח. (זאת מכיוון שיש מתבגרים שאינם משתפים את הוריהם בחייהם)בתוכנית 

מתבגרים של  מספר מועט ואילו. השתתפותם בתוכניתב הוריהם עדכוןבובמעורבות  חשיבותהם רואים 

 הביע התנגדות למעורבות של הוריהם בתוכנית. 

 (20מתבגרת מס' )תיאור מקרה נרטיבי  :סיפורה של מתבגרת בתוכניתד. 

רוט וברצף מקרה ימובא להלן תיאור נרטיבי שמטרתו להאיר בפ וצג לעילשה יטניתוח התמה לענוסף 

עקב במשך שנה וחצי  תה מאושפזיתלאחר שהי "עמיתים לנוער"לתוכנית  פההצטרפרטי. דנה )שם בדוי( 

הייתה במהלך ההשתתפות בתוכנית כן, )לדברי אביה(. כמו  אובדנות נותוניסיוהתמודדות עם סכיזופרניה 
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זה שנתיים  "עמיתים לנוער". דנה משתתפת בדשים בבית חולים במחלקת נוערחו שלושהמאושפזת במשך 

, דנה מלווה על על כך נוסף ."אותה היא תופסת כ"אחות גדולהשותיארה קשר מבוסס אמון עם הרכזת, 

במסגרת התוכנית דנה השתתפה בפעילויות חברתיות רבות  ."אותה היא מתארת כ"חברת נפשש ידי חונכת

אני כך דנה שיתפה: " 40."קבוצת אילוף כלבים וכחניכה בתנועת "כנפיים של קרמבושהרכזת יזמה, ב

וכאילו הם שווים כמונו. הם יכולים  ,בקבוצת שווים. זה קבוצה שמשלבת ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים

 .... משנה בי דברים..אני חושבת שזהעל תרומת ההשתתפות בתנועה שיתפה: " ".והכול לקבל החלטות

אני חושבת שזה ממש משמעותי כי אני .. ילדים... שלא הכרתי לפני... לעזור להם... להכיר עולם אחר.

היא מרגישה  "עמיתים לנוער"פרה שבזכות ההשתתפות ביס על כך נוסף ".לומדת גם לקבל את הצד האחר

זכות התוכנית בכי  שיתפהדנה  ."זה השינוי שאני מרגישה אצלי ,אני חושבת שהתבגרתי יותרשינוי: "

השבוע שלה "מלא" פעילויות וזה גורם לה להרגיש טוב. היא תיארה תהליך של התפתחות אישית וחיזוק 

שיתפה שחשה שיפור במידת העצמאות שלה  כמו כןהביטחון העצמי, תחושת מסוגלות וערך עצמי. 

 את השינוי שעברה בתוכנית: תיארהוביכולתה להתחבר לקבוצת השווים. כך 

יש לי מלא ה לי פחות תעסוקה, היה לי רק את החוג ריקוד שלי, ועכשיו תיכנית היולפני הת
זה מה  ...]הרכזת[ני חוגים, את החונכת ואת יקרמבו, וכל מ]כנפיים של[ יש לי את ה תעסוקה.

בני גילי, ... ת. וגם שהכרתי ילדים חדשים, כאילו עוד חבר'התוכנימאז ה שממש עשה לי טוב
ת הזאת ממש תוכניה. וגם מבחינת ההתבגרות ..לדבר איתם ולהכיר אותםשאני יכולה אולי 

.. .תתוכנילבד, שלא הייתי עושה לפני ה ודברים כאלהלנסוע באוטובוסים , ביגרה אותי
ל בא ישר במכה. זה ו. אז לא הכ.לי קצת זמן. חלק.. אוטובוס ממש הלחיץ אותי בהתחלה.ה

.. מבחינת התעסוקה, מבחינת החברים, מבחינת ההתבגרות. ..היה בתהליך של הדרגה.
אני יכולה להתחבר י... שהרגשתי... . כי נגיד מבחינת החברים אנביטחון עצמי זה הביא לי מלא

ולהכיר ילדים חדשים. וכאילו יכולים נגיד לרצות להיות חברים שלי. למרות שזה קרה גם 

נתי על עצמי שכאילו אני יכולה להתגאות הבאבל זה גם תחום שעזר לי שם, ש ]בבית ספר[
פעם נגיד פחדתי אפילו לצאת לטיול  .הרגשתי שאני יכולה לעשות דברים לבד.. .במי שאני

ל. אז אותו הדבר עם וזה טוב והכ... שבחוץ. ואז כשכאילו התחלתי לצאת אז הרגשתי
י שאני יכולה האוטובוסים. אז כשהתחלתי לעלות על האוטובוסים אז עלה לי הביטחון העצמ

אני לא צריכה ו יותר עצמאיתאני מרגישה ממש כיף כי עכשיו אני כאילו .. לעשות דברים לבד.
 .קח אותיילהסתמך על מישהו שי

כמו כן, תמיכתן של הרכזת והחונכת מסייעת לה לרכוש אמון בעצמה ובחברה. ה, אביה של דנלדברי 

 הסביר:של בתו, לביטחון העצמי ולתחושת שייכות. כך  תרמה לרווחה הנפשיתהשתתפות בתוכנית ה

הביטחון העצמי זה הדבר שהכי חסר  ...אני רואה שיפור לטובה. גם בביטחון העצמי שלה
ת. היא מכירה יותר ילדים, היא פתוחה יותר לילדים, תוכני. ובגלל זה אני מברך את הלילדה

 תנו לה להרגיש לא רצויה.כמאיימת. תמיד נ ה.. החברה נתפסת אצל.היא לא פוחדת

]רוקדת, נוסף  היא הרבה יותר שמחה, היא לא משתעממת. היא יודעת שיש לה את הלהקה
נותן לה מרגוע . זה ]החונכת[ ויום אחד את ]הרכזת[ , את קרמבו, יום אחד אתתוכנית[על ה

                                                 

 .נוער לילדים עם ובלי צרכים מיוחדיםתנועת  40
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 ..הארוך.היום ברוך השם אין מה להשוות בכלל. היא לא הייתה בעולם הזה באשפוז .. .לנפש
מפחד שהיא אני "אתה אומר ... מתפרעת באוטו ,היא עשתה דברים חריגים. מתפרעת בבית

. יום אחד אני מוצא אותה על עדן החלון בקומה שישית. היא אמרה "תעשה משהו לעצמה
שהם עפים, וערבבה דמיון ]סדרת טלוויזיה[ . ראתה בגאליס "הייתי עפה ,חבל שיש סורגים"

 ומציאות.

היה ... אני מברך אותה .. ]הרכזת[עכשיו שהיא מתבגרת לאט לאט.]על הבת שלי[ ליה רואים ע
 ,הביאה לה חונכת[ה]היא בחורה מדהימה. וכל מי שהיא  ,איתה חיבור מדהים]לבת שלי[ לה 

. והיא יוצאת ]הבת שלי[פשוט למדה להכיר את  ]הרכזת[ היא קלעה. היא – ]חונכת[ סטודנטית
ה יותר שמחה. דוהכלבנות, ומסיבות, עושים להם אירועים. היא ילתה ולוקחת אותה, יא

סובלים. ולא תמיד יכולנו למצוא ]ההורים[ אנחנו  ,משתעממתהיא תשתעמם. אם  היאאסור ש
.. אבל אם היא מתחברת זה עד הסוף. ..לה משהו שיעזור לה. לא תמיד היא מתחברת בקלות.

קיבלה יותר היא קודם כל .. .נוי בילדהאני רואה את השיזה מדהים!  "עמיתים לנוער"
תסע באוטובוס?  ]הבת שלי[שנסוע באוטובוס... היא למדה ל ...מאז שהיא בקרמבו .טחוןיב

.. בפעם הראשונה .. עד היום.אני בהלם.ה... קח אותה ויחזיר אותיהרי היא רגילה שאבא י
אל "אמרה לי  ]הרכזת[ניסיון, אני נסעתי אחרי האוטובוס. רעדתי. את עשתה לה  ]הרכזת[ש

אני לא האמנתי שהיא נסעה .. בכיתי מהתרגשות. ]בתחנה[... . היא חיכתה לה"תדאג
נתנה לה ביטחון וחיכתה לה. והיא ירדה כמו גדולה, ואני רואה אותה  ]הרכזת[באוטובוס. 
היא  ]לבד[... היום היא נוסעת... עשית פה נס! ...אני אומר לה ל]רכזת[...אני מסמס  .מרחוק..

. אבל עצם זה .."אבא מישהו ישב לידי ואני דאגתי"ל בסדר. ומתקשרת מהדרך לוודא שהכ
אוסף אותה אבל זה התחיל לפגוע בהתחלה הייתי לוקח אותה ו.. ל.ושהיא הסכימה זה כבר הכ

זו ... והיא ]הרכזת[ שכנעה אותה ]לנסות[... . אז הייתה תקופה ששקלתי להפסיקלי בעבודה
 .]לאוטובוס[ עצם זה שהיא הסכימה לעלות לבד !הצלחה

 , האב הדגיש את המשך הצורך בתוכנית: על כך נוסף

היא עדיין לא מפותחת כמו הגיל שלה. אני עובד עם  .היא עדיין ילדה, אבל 17מנם בת והיא א
האשפוז הזה החזיר אותה אחורה כמה שנים. לפעמים .. אני רואה את ההבדל. ...בני נוער
היא עוד לא החליטה באיזה . איך הרופאה אומרת? תשע ולפעמים היא בת 16מו בת כ]היא[ 

רואה את ... אני עזר מצד אחד אבל פגע. היא ברגרסיה ..האשפוז פגע בה.יש עיכוב. . גיל היא
היא באה, לא בביטחון כמו שהיא  ...הילדים בלהקה בגילאים שלה. כמה שהיא מקובלת

הבנות מנסות להתחבר והיא  ,שנים שבע להקהב היאאו לקרמבו. ו "עמיתים לנוער"הולכת ל
 לא מתחברת.

ת הזאת באה בזמן. במיוחד לבת שלי. אני יודע כמה תוכניעושים חסד. ה[ "עמיתים לנוער"]
 ...21 עד גיל[ "עמיתים לנוער". אם יהיה ליווי ]של היא הייתה זקוקה לזה. כמה זה חשוב לה

שבמקומות  ...יועיל לה, הוא יחזק אותה, הוא יתן לה ביטחון. היא לומדת כישורים הוא
היא  ,, כשהיא בקרמבו]החונכת[, עם ]הרכזת[אחרים אין לה את זה. למשל כשהיא יוצאת עם 

. לבד היא לא תעשה את זה. ליזום עם חברות היא לא תיזום. היא צריכה את הליווי חופשייה
 .נת הביטחון שלהמבחיחשוב  ,הזה. חשוב
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 איכותניים ממצאים :חמישי פרק

 שנשרו מהתוכנית והוריהםמתבגרים 

 רקעא. 

בנים( רואיינו באופן  שלושה ,בנות)שתי נושרים חמשת ה – . מתבגרים שנשרו מהתוכנית1 :האוכלוסיי

מאפיינים של מציגה פירוט  4)במשך חצי שעה עד שעה(. טבלה  ZOOMאישי באמצעות הטלפון או תוכנת 

שני אימהות ו חמש) נושרים שבעה הורי –הנושרים  הורי .2דמוגרפיים של המתבגרים שנשרו מהתוכנית. 

)במשך חצי שעה עד שעה(, על מנת לקבל  ZOOMאבות( רואיינו באופן אישי באמצעות הטלפון או תוכנת 

זק את אמינות לח וכןתמונה רחבה ומעמיקה יותר על החוויה של המתבגרים שנשרו מהתוכנית, 

 הממצאים ממקורות מידע שונים )הליך של טריאנגולציה(.

  איכותניים ממצאים ב.

מניתוח הראיונות עם הנושרים והוריהם ניכר כי הנשירה מהתוכנית נובעת ממכלול של גורמים אשר 

מוצגות  התמות המרכזיות לוששרכיהם הן בהיצע המענים בתוכנית. ומקורם הן בנושרים עצמם ובצ

 : 5.1בטבלה מס' 

 מפי מתבגרים שנשרו מהתוכנית והוריהם ממצאים איכותניים :15.טבלה 

 .1תמה 

 נושריםההאישי של  םמצב

 .2תמה 

 הנושריםרכי וצ

 .3תמה 

 תשתיות ומענים בקהילה

 עדר נגישות גיאוגרפיתי. ה3.1 מענה מותאם אישית . 2.1 מצב נפשי  .1.1

 עדר חוגים רצוייםי. ה3.2 בחירה בשעות הפנאי. חופש 2.2 ענייןחוסר . 1.2

  . שייכות חברתית2.3 סטיגמה . חשש מ1.3

 

 מצבם האישי של הנושרים  :1תמה 

 : מצב נפשי, חוסר עניין, וחשש מסטיגמה.תמות-תתישלוש כוללת  התמה הראשונה

כל הנושרים )והוריהם בהתאם( שיתפו בהתמודדות עם מצבים נפשיים אשר הקשו על  . מצב נפשי:1.1

השתתפותם בתוכנית, כגון: "משבר", "תקופה מסובכת", "בעיות", "מצבי רוח", "חששות", "לחץ", 

( את החוויה שלו כאשר 4"חרדות", "עצבים", "קשיים חברתיים" וכדומה. כך לדוגמה תיאר נושר )מס' 

. אז .התחרבש לי כל מיני דברים. ...בתקופה מסובכתהאמת שזה היה נית לאחר האשפוז: "הצטרף לתוכ

החזיר אותי קצת, גם  זה [...בעת השחרור מהאשפוז ]ההצעה להשתתף בתוכנית לא הגיע בזמן הנכוןזה 
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השפיע עליו הפחד שמא יחזירו אותו לבית החולים בהתאם, אימו העידה כי  ."למשהו לא טוב שעברתי

 בתקופה הזו ואף פגע ביכולת שלו לשתף פעולה בתוכנית: 

]בין בית הוא מקשר ... אני חושבת שהוא פחדאבל  ...מאוד ניסתה להתקרב אליו]הרכזת[ 
 ,מא, אני לא רוצהיא"אמר לי  הוא... שהיו סמוכים לאשפוז שלוהאלה  כל האנשיםהחולים[ ל

שאין  לא מספיק היה חיבור והבנה. ך להתאשפז"כי הם יגידו שאני לא בסדר, ואני אצטר
 של האשפוז. ...בטראומההוא היה  ...קשר

אין לי : "כאשר הוא בסיטואציה חברתית זרהמחוסר ודאות שלו חשש ( תיאר את ה5נושר נוסף )מס' 

שילוב חברתי ייתכן כי ". כאשר נושר זה נשאל אם אומץ כל כך לעשות דברים שאני לא יודע מה יהיה...

( שיתפו 5, 4, 2 מחצית מהנושרים )מס'בהתאם, ". נראה לי שכןסייע לו, ענה: "י איטי והדרגתי יותר

כיצד יש להתנהל במפגש  :חברתיות סיטואציותב קושילחץ וחרדה הן ממפגש עם זרים הן מבתחושות של 

( תיארה את תחושת הלחץ במפגש החברתי הראשון )צפייה 2חברתי, איך לפתח שיח וכדומה. נושרת )מס' 

שהם ; או זה הלחיץ אותי ...הלך רעזה ממש ": "עמיתים לנוער"בסרט בקולנוע( עם משתתפים אחרים ב

 ,הייתי כל הזמן בצד ים ממני בהרבה...או שהם דיברו על משהו, וכמה היו קטנ התבודדו]נוער מעמיתים[ 

  ".כזה לא ידעתי מה להגיד באותו הרגע

לסיכום, נשירה בעקבות המצב הנפשי של המתבגר נתמכת גם בדיווחי רכזי התוכנית, כפי שמפורט בהמשך 

בקרב )" פניות עקב מצב נפשי-היא "איממצאים כמותניים, שם סיבת הנשירה העיקרית  –הדוח בחלק ד' 

 . (מהמדגם 23%-כ ,48מתבגרים מתוך  11

פרה כי בנה מגדיר את התוכנית כ"מקום משעמם" י( ס6מא של נושר )מס' יא: עניין בתוכנית. חוסר 1.2

 :והעדיף לבלות את זמנו מול המחשב. לתפיסתה, הוא נשר מהתוכנית עקב חוסר עניין

לפעמים... ]שלי[ שכנועים פעמיים... זה היה כרוך ב-נפגש איתה ]הרכזת[ רק פעם ]הבן שלי[
דמות  ]הבן שלי[... ... אני לא יודעת אם הואלקנות פיצה ...משך אותו הדברים מסביב

 .הנוחות שלוהיה מה שהתאים לו, ]מה שהניע אותו[ שמשקפת את העניין של העבודה שם... 

את מהבית לצ כאשר האם נשאלה אם לדעתה בנה זקוק לתוכנית היא השיבה: "מבחינתי... הרעיון של

קבועים  ...ליצור קשרים לטווח ארוך, אבל יש לו חברים ...יש לו קושי... ולהיות בתעסוקה זה דבר מבורך

שלושה שאיתם הוא נפגש ויש לו המון חברים במחשב, שזה עולם שלם בשבילו". ניתן -וטובים, שניים

בפעילויות מחוץ לבית  להבחין כאן בפער בין הרצון של האם שבנה ישתלב בתוכנית על מנת להשתתף

זו שולשפר את המיומנויות החברתיות שלו, לבין התפיסה של בנה )לדבריה( כי אינו חש בדידות. ייתכן 

 סיבה נוספת לחוסר העניין שלו להשתתף בתוכנית. 

והדגיש כי אינו זקוק לה ואינו מתחבר לנוער  "היה משעמם"טען שבתוכנית  (3 )מס' נושר, על כך נוסף

בתוכנית. מדבריו נראה כי חוסר העניין שלו בתוכנית נובע מכך שהוא מבדיל את עצמו מהנוער המשתתף 

לגביהם )כינה אותם בשמות גנאי לאורך כל הריאיון(. אולם אותו בתפיסות שליליות בתוכנית ואף מחזיק 

 ...]נוער מהקהילה[ אם זה עם אחרים רק" :כדורגל או קרב מגעבחוג להשתתף  וא מעונייןה נושר ציין כי

, אימו מנגד... לא יודע מה יש להם". אני לא אשתתף איתם ...["עמיתים לנוער"]מ אם זה ילדים ששמה

 ."שלי פחות התחבר לזה כי קשה לו בגלל הבעיות שלוהבן נפשי: "ה ומצב אהי תוכי סיבת נשיר הסבירה
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נשרו מהתוכנית עקב חוסר עניין או הכמותניים של רכזי התוכנית, ארבעה מתבגרים על פי הדיווחים 

 לנבוע גם ממצבו הנפשי של המתבגר.  יםשעשוי ,מוטיבציה

 ( הביע חשש מסטיגמה כתוצאה מרושם ראשוני:4נושר )מס'  . חשש מסטיגמה:1.3

הוא בוחן  ,חן אותוזה לא כזה בעיה. אתה בו ...חדשים]בודדים[ כשאתה צריך לפגוש אנשים 
יש מצב ... ואז חדשה אז כולם בוחנים אותך]קבוצה[ כשזה חברה ל בסדר. אבל ואותך, אז הכ

 ...אני לא רוצה להיות שונה מהחברה ..או משהו. תגיות ישאולי מרושם ראשוני ייווצרו עלי
 , כזה.שפוט של חברהאני לא רוצה להפוך להיות... עוד 

של בני נוער אחרים מהקהילה טען כי בנו חושש מתגובותיהם ( 5, אביו של נושר אחר )מס' על כך נוסף

ה בגיל 'הרבה חבר... חכם ומאוד עמוקהוא מאוד "הוא עשוי לשתפם: בהם ביחס למחשבות ולקשיים ש

 הוא לא יכולדברים ש . איתי הוא מדבר הרבה על..אחת הסיבות שקשה לו מאוד ווז... שלו יותר שטחיים

על פי הדיווחים הכמותניים של רכזי גם . "אליו חושש מ[ איך הם יגיבולדבר עם חברים שלו. כי ]הוא 

  התוכנית, מתבגר אחד נשר מהתוכנית כתוצאה מתחושת סטיגמה עצמית.

לסיכום, התמה הראשונה מציגה את האתגרים בהתמודדות עם הקשיים והחששות האישיים הכרוכים 

להפחית את מכך בתוכנית. אתגרים אלו עשויים להקשות על היכולת לבטוח ברכזת וכתוצאה בהשתלבות 

מרבית הנושרים חווים קשיים חברתיים ומחסור שיתוף הפעולה, ההתמדה והעניין בתוכנית. כמו כן, 

במסגרת התוכנית בכלל  – תיווך במפגשים חברתייםלבמיומנויות חברתיות וזקוקים להכנה מטרימה ו

 ש הראשון בפרט. ובמפג

 הנושרים רכיוצ :2תמה 

תמות שעלו מהראיונות עם הנושרים והוריהם: מענה מותאם אישית, -התמה השנייה כוללת שלוש תתי

 בחירה בשעות הפנאי, ושייכות חברתית.חופש 

, הנושרים מתמודדים עם קשיים נפשיים כפי שהוצג לעיל בתמה הראשונה. מענה מותאם אישית: 2.1

יכולת ההתמדה שלהם בתוכנית. לאור זאת עולה הצורך על עשויים להשפיע על העניין שלהם ו שונים אשר

אחר המתבגרים  הרכזיםשל וחיזור  reaching-outהתוכנית למתבגרים באמצעות: של  ההנגשבבהתאמה ו

סבר (, לצד תיווך והותוכן )מיקום, זמן, תדירות הרכזיםוהוריהם; הפגנת גמישות במתכונת הפגישות עם 

 הרכזיםאקטיביות מצד -פרובחינוכי באשר למטרת הפגישות. כמו כן, הודגש הצורך ביוזמה ו-פסיכו

 (: 2מא של נושרת )מס' יא להנעת המתבגרים לשם התמדה בתוכנית. כך הסבירה

... מההיכרות תאקטיבי... תיותר דינמי... להיות קצת אנרגיותקצת יותר ]הרכזת צריכה[ 
 out-reaching לבוא יותר מוכנים, להסביר את המטרות... גם לעשותהקצרה שלי איתה... 

]על  לא לוותר עליהם ...המשפחות ]גם[ ,לא רק הילד במשבר. כי זה לנערים האלה, למשפחות
 שלושה-ינשרו בהמשך שניים , ומלכתחילה ליצור קבוצה שגם אםהמתבגרים והמשפחות[

..לצורך .להם מענה ןיתתשעם פעילות , רותעם מטרות יותר ברו.. שאר קבוצה.ית]מתבגרים[ 
 .החברתי, להכיר אנשים במצבם
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]הרכזת אקטיביות ו"חיזור" מצד הרכזת: "-( הביעה צורך ביותר פרו1מא של נושרת אחרת )מס' יגם א

]בפעילויות ובמפגשים  יצירתיות וגיווןלדעתי  ... חסראקטיבית... יותר כריזמטיתצריכה להיות[ 

 . "ולהכיר אותו לבנאדם עצמו ...להגיעיותר .. .הפרטניים[

היה תואם את  אם המענההיו נשארים בתוכנית שמרבית הנושרים )והוריהם בהתאם( דיווחו כי ייתכן 

( הרגישה כי לאחר כמה חודשים בתוכנית הפגישות עם הרכזת 1רכיהם האישיים. למשל, נושרת )מס' וצ

 ( והדרישה להגיע לפגישה: 3.1תמה -עליו נרחיב בתתש)"הפריעו" לה בסדר היום בשל המרחק מהמתנ"ס 

זה הדבר היחיד שהיה לי ... להיפגש ...האחריות ;נטלאני חושבת שהרגשתי... שזה קצת 

יותר קל לי ... וגם שזה יהיה אולי בשיחות טלפון הייתי מעדיפה... אני ]בתוכנית[ קצת קשה

 היא ]הרכזת[; ביקשתי ]לדבר בטלפון[ אבל לדבר בטלפון מאשר לדבר פנים אל מול פנים

 אמרה שזה הקטע של התוכנית, שמדברים פנים מול פנים.

חשה שהיא זקוקה לשיחות יא בתחילת התוכנית השיתפה כי  ושרת זונהפגישות,  תוכן, באשר לעל כך נוסף

לאחר כמה  אולם .לצרכים ולרצונות שלה, הרכזת הייתה קשובה אליההיא הרגישה ש .ולתמיכה הנפשית

הסבירה את האם  עם הרכזת. בשיחות שאין לה על מה לדברהרגישה הצורך בתמיכה פחת והיא  חודשים

 :השינוי וההתקדמות שבתה עברה בתוכנית

יכול להיות שהפכתי להיות לא מרוצה כי  ]מהתוכנית[. בהתחלה הייתי מאוד מרוצה

עטופה ]בתי[ היא ... עברה תהליךי[ בת]בגלל שהיא אולי ... מענה כנית כבר לא נותנת להוהת

מא אני לא זקוקה יא".. אני זוכרת שהיא אמרה לי .גם משפחתית, גם טיפולית ,מכל הכיוונים

הייתה צריכה ]את ]הבת שלי[ היא ]עם בתי[;  ה לדבר איתהתניס.. ה.תרצ הרכזת"... יותר

אמרה. פשוט... נערה השיחות בתחילת התוכנית[ אבל המצב השתנה... אפילו הפסיכולוגית 

  .אחרת

למרות התחושה של נושרת זו כי אינה זקוקה לתוכנית אימה רצתה שהרכזת תמשיך לחזר אחרי בתה. 

]לבתי[ כשמציעים לה האם קיוותה כי בתה תחזור לתוכנית משום שעדיין הרגישה שיש לה צורך חברתי: "

, מדברי על כך . נוסף"נפגשת עם חברותהיא לא  ...זה משהו שכן חסר לה.. לצאת, היא ממש מתלהבת.

הצפה , שכן לתפיסתה הפגישות גרמו למטרות הפגישה עם הרכזתוהסבר על צורך בתיווך האם עולה 

 :עומס טיפולילו

מסודרת מבחינת עם מי  ]הבת שלי[היא כל הפגישות ]עם הרכזת[ זה היה כי "צריך ללכת"; 
פחה, אנחנו מדברים המון על הדברים. יש ל יש לנו קשר ]תקשורת טובה[ במשו. קודם כלדבר

"אובר" , זה כאילו מיותר[ באמת זה לה בנוסף טיפול פסיכולוגי. אז... ]השיחות עם הרכזת

 . והיא עוד נערה.להציף בנאדם

 :יעומס טיפול( דיווח על תחושה של 4נושר )מס'  גם

אני לא מתחבר לשיחות... אני לא אומר שיש לי שיחות כאלה, ]אבל[  ..הייתה נחמדה. ]הרכזת[
זה ... . אז להוסיף עוד שיחה, לא משנה אם זה מסוג אחר..יום-אבל יש לי הרבה שיחות ביום
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.. גם אם היו מביאים לי מישהו אחר זה לא ... לא היא ]הרכזת[ ספציפית, בכללי.די מעיק עלי
  ת התעניינתי ]בתוכנית[.היה משנה; היה כיף להכיר אותה אבל פחו

למה היא ( הביעה התנגדות לפגישות הפרטניות עם הרכזת: "2מא של נושרת אחרת )מס' יבהתאם, גם א

גיל של שייכות ... רוב שעות הפנאי שלה זה עם ההורים שלה. זה צריכה עוד מטפל? היא צריכה חברה

(, אשר נפגשה באופן לא סדיר עם הרכזת אחת לשבועיים )בשל מרחק 2מנגד, בתה )נושרת מס'  ."חברתית

. בהמשך, להסדיר את תדירות הפגישות לאחת לשבועמהמתנ"ס והסדרי ראייה של הוריה(, הביעה רצון 

. נושרת תמיכהקבלת הפגת בדידות ו", הבנה והקשבהנושרת זו הסבירה שלדעתה מטרת הפגישות היא "

אם הייתי נפגשת איתה הרבה אז אולי הייתי נפתחת ... כמו פסיכולוגיתו הוסיפה: "היא ]הרכזת[... ז

אבל היינו רק נפגשות פעם בשבועיים, ולא היינו מדברות הרבה. . אליה והייתי משתפת אותה בעוד דברים

 ". ולא ידעתי גם על מה לשתף אותה

המענה אם היה למנוע את הנשירה מהתוכנית ניתן שלסיכום, מדברי הנושרים והוריהם עולה כי ייתכן 

נושרים והורים  הנושרים והוריהם ניכר כי ישהיה מותאם אישית לכל מתבגר על פי צרכיו. כמו כן, מדברי 

ר בהירות חוס י להצביע עלשומה שע, למטרת הפגישות עם הרכזת חסרה להם בהירות באשר השהיית

 ת(.צעו)דיון וה שביעיעליו נרחיב בהמשך הדוח בפרק השבאשר למטרה של התוכנית, 

הנושרים והוריהם דיווחו על הצורך של המתבגרים בחופש לבחור את . חופש בחירה בשעות הפנאי: 2.2

 בררני":הסביר מדוע הוא זקוק לחופש בחירה וכיום הוא "מאוד ( 4עיסוקם בשעות הפנאי. נושר )מס' 

אני שנאתי את ... כי ההורים שלי רצו ]לוח זמנים[ ז"הייתי פשוט ממלא לעצמי את הלולפני כמה שנים "

. ראו שאני פורח ... ואז בכיתה ו' בערך יצאתי מהצהרוניתרציתי לעשות פעם אחת משהו שבא לי זה.

הייתה לו יכולת בחירה, לא בהן שנושר זה הסביר שהצורך בבחירה התעצם לאור חוויות קודמות . "בבית

.. רציתי ]אשפוז[. אחרי כל הדברים שדפקו לי... אני פחות בנאדם שאוהב מסגרותכמו האשפוז: "

על הפגישות עם הרכזת סיפר:  ".ז"את הלוי מנסה כמה שיותר לשחרר לעצמי נא. .להשתחרר ומאז.

מא של נושר יבדומה, א ".ז"תופסת לי את הלו]עצמה ש[ הפגישה ]אלא[ , ]הרכזת[ לא היא זה"]הבעיה[ 

" בשעות הפנאי, שעל פי דעתה רווח מול הפסדעורך התחשבנות של " 16-( הדגישה שבנה בן ה6)מס' 

מעדיף  שהוא ,זו בחירה שלו ...מבוזבזזמן  זה מבחינתו, הרגשה של" השפיעה על נשירתו מהתוכנית:

  ".לעשות דברים אחרים במקום להיות שם

עם בני "חיבור" אותנטי בבתחושת שייכות ו מרבית הנושרים הביעו צורך ורצון. שייכות חברתית: 2.3

אני  כי]חונכת[ אני לא רציתי ( מדוע לא הייתה מעוניינת בחונכת: "1גילם. כך למשל הסבירה נושרת )מס' 

מה שטוב בתוכנית זה בהמשך הוסיפה כי  ".טבעי]אופן[ שזה יקרה... ב]אבל[ חברות, ]יהיו לי[ ש רוצה

אני חושבת ". ולבסוף הדגישה: "שעוברים את אותם הדברים כמו שלך ...שמכירים ילדים אחרים"

נושרת זו שיתפה כי  ".הרבה נערים מרגישים בעצם בודדים כי .טוב שהקונספט של התוכנית הוא ממש

השילוב בקבוצה ובחוג, במסגרת התוכנית, אפשרו לה ליצור קשרים חברתיים חדשים ושלאחר כמה 

בצורך וברצון בחברה באופן הוא שיתף גם  ,(5נושר אחר )מס'  ותר חברות.ים הרגישה שיש לה יחודש

. אולי לא נתתי לזה צ'אנס מגיע לי חברים ..... שאני אכיר חברים.יעזור לי]התוכנית[ חשבתי שזה "טבעי: 

הדגיש את החשיבות נושר זה  ."וטפש קשה לי להתחבר לאנשים... כזה מאולץאבל לא יודע, הרגשתי שזה 
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שיהיה בתחום עניין מישהו : "]הייתי רוצה להכיר[ משותפיםתחומי עניין חברות עם בני נוער בעלי של 

גם אביו של נושר זה טען כי אחת הסיבות לנשירת בנו מהתוכנית  ."שנבין אחד את השני ...שלי. שיבין

קשה ]ליצור קשר עם נוער מהתוכנית[... זה מאוד "עדר תחומי עניין משותפים עם הנוער בתוכנית: יהיא ה

הוא החליט לרדת מזה כי לא המכנה המשותף שלהם זה שיש להם בעיות. חוץ מזה מה משותף להם?... 

ארה ושיתפה כי על ית( 2בדומה, נושרת נוספת )מס'  ".בפרויקט הזה שהיוהיה לו נוח שם עם האנשים 

שיתוף חוסר קושי בשל , אולם נתקלה בעם נוער מהתוכנית אף ביישנותה אזרה אומץ לנסות לפתח שיח

 אנימהניסיתי לדבר איתם על  ..חלקם לא אוהבים את מה שאני אוהבת.פעולה מצד משתתפים אחרים: "

וגם ניסיתי לפתח  .מביךשאני יחסית אוהבת, וחלקם לא הבינו מה זה בכלל... זה היה  ]אנימציה יפנית[,

 "יחסית אין לי הרבה חברים", נושרת זו ציינה על כך נוסף ."לדבר ו על מהמוזיקה שיחה ולא היה לנ על

משום שרצתה לרכוש חברים שתוכל , קרובים לאזור מגוריהוהביעה רצון להכיר מתבגרים בני גילה שיהיו 

 לפגוש בשעות הפנאי באופן יותר תכוף. 

בנוגע לשילוב חברתי עם נוער מהקהילה לעומת נוער עם קשיים נפשיים בקבוצות סגרגטיביות, כל 

חברים חדשים שהם מתמודדים  (, טענו שאין זה משנה להם אם יכירו3הנושרים, מלבד נושר אחד )מס' 

כי היא זאת בניגוד לטענת אימה  ,"מה שיבוא אני מרוצה"(: 2, כפי שתיארה לדוגמה נושרת )מס' לא או

 צמאה ל"חברה נורמטיבית". 

עם הרכזת  סרט ובאולינגכגון  מפגשים חברתייםל לכהה( סיפרה כי במסגרת התוכנית 1נושרת )מס' 

ביעה רצון להשתתפות ה יאה ללא סיבה ידועה. הפסיקוומשתתפים אחרים בתוכנית, אך מפגשים אלה 

כי אלו יכלו לסייע לה להישאר בתוכנית. בהתאם, נושרת נוספת במפגשים חברתיים קבועים והוסיפה 

מדי פעילויות או מפגשים חברתיים, והוסיפה: " היואם ( טענה כי הייתה מעוניינת לחזור לתוכנית 2)מס' 

". אימה פעם אני צריכה גם לצאת מהבית... זה לא כיף להיות כל הזמן בבית ולא לדבר עם אף אחד

לעניות דעתי פספסו את עדר הקבוצה החברתית ואף תלתה בכך את נשירת בתה: "יהדגישה את ה

]הרכזת[ רצתה  ]חבר'ה[... כי לא הייתה לה חברה... קבוצת שייכות באמת...כי הרעיון היה . המטרה

ת יצורך בפעילות מובנ( תיאר 5, אבא של נושר )מס' על כך לגבש איזו קבוצה ]אולם זה לא צלח[". נוסף

ואף המליץ על "התערבות ברמה קצת טיפולית" על מנת  שיח עם קבוצת השוויםשם יצירת ל תיווךעם 

 ".לעזור לאותם אנשים שמתקשים"

הנגשת התוכנית לפי במותאם אישית ומענה בהתמה השנייה מציגה את הצרכים של הנושרים  לסיכום,

 שייכות חברתית באמצעותתחושת בולבחור באופן חופשי ועצמאי את פעילויות הפנאי צורך ברכיהם, וצ

מסגרת תחומי עניין משותפים. מרבית הנושרים והוריהם דיווחו כי מתבגרים עם קשיים נפשיים זקוקים ל

פעילויות המעודדות יציאה מהבית. עם זאת, יש לאפשר להם את יכולת הבחירה על מנת לספק לקבועה ו

מטרות התוכנית, כגון פיתוח תחושת בהשגת לתרום  ות. אלה עשויתחושת אוטונומיה ושליטה בחייהם

 מסוגלות ועידוד לעצמאות בהתאם ליכולתם ולמשימות ההתפתחותיות התואמות את גילם. 

 תשתיות ומענים בקהילה :3תמה 

קושי במרחק מהמתנ"ס עלה בראיונות עם שתי נושרות. כך תיארה העדר נגישות גיאוגרפית: י. ה3.1

היינו צריכים להיפגש פעם בשבוע. להגיע למתנ"ס בשלושה אוטובוסים: "( שהייתה צריכה 1)מס'  נושרת
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גם אימה של הנושרת  ".דרך די מסובכתוזה קצת קשה כי זה גם... הדרך מהבית שלי... למקום ]מתנ"ס[ זה 

 ]הייתי משנה[בתה הייתה נשארת בתוכנית והוסיפה: "ש" ייתכן קרוב לביתטענה כי אם המתנ"ס היה "

מה של נושרת אחרת )מס' יבהתאם, א ."שלא נוח לאף אחד 'חור'כי זה באמת ב... מיקוםהל את וקודם כ

 שעה נסיעה ...דקות 45זה תנו. י( שיתפה על הקושי במרחק הגיאוגרפי: "התוכנית מאוד רחוקה מא2

]ברכב[". זאת לעומת זמן נסיעה סביר, אשר בעיניה הוא עד חצי שעה. היא הוסיפה כי נסיעה בתחבורה 

שעתיים, בשלושה אוטובוסים, והסבירה כי עבור בתה זו משימה מאתגרת: -ציבורית אורכת כשעה וחצי

לא היווה  מנגד, הנושרת הדגישה כי המרחק ציבורית"."עד שנה שעברה ]היא[ לא נסעה לבד בתחבורה 

סדירות -איפעילויות קבוצתיות ו עדריה בגלל ,מכשול בעיניה, אלא חוסר עניין כמתואר בתמה לעיל

כל שבוע, אז לא היה  ם זה היהא ]באופן רשמי[... בדיוק]את התוכנית[ לא עזבתי מפגשים עם הרכזת: "ב

  ."לי ממש בעיה להגיע לשם

ברחבי הארץ ומיקום המתנ"סים ת של התוכנית קיים קושי עקב פריסה מצומצמלסיכום, נראה כי 

בהתאמה לתפיסת הגורמים המפנים זאת,  .באזורים אשר אינם נגישים דיים מבחינת תחבורה ציבורית

 כפי שמפורט לעיל בחלק ב' של הדוח.

בתוכנית, הוצעו שונים אשר לא  בחוגיםלהשתתף כל הנושרים דיווחו על רצון עדר חוגים רצויים: י. ה3.2

יקה: ז(; מו1(, תיאטרון )נושרת מס' 5, 1(, פיסול )נושרים מס' 2מנות חזותית: ציור )נושרת מס' ואכגון: 

(; כתיבה 1(; מחול למתחילים )נושרת מס' 2(, שירה )נושרת מס' 5, 2 ללמוד לנגן על כלי )נושרים מס'

, 2 ספורט: קרב מגע )נושרים מס' (;4, 1קונדיטוריה )נושרים מס'  (;5צילום )נושר מס'  (;2)נושרת מס' 

כדורגל )נושרים  ;(2ריצה )נושרת מס'  ;(4(, אימוני כושר )נושר מס' 2מנויות לחימה )נושרת מס' ו(, א3

(. כך שיתפו הנושרים את התרומה הרגשית של בחירת חוגים שמדברים 4(; ומחשבים )נושר מס' 5, 3 מס'

 אליהם:

דרך שלי לבטא את ה ומוזיקה זאותי... מרגיע וזה  ...ב מנגינהאני אוהבת לרשום מילים, לכתו
 .(2 מס' רוב הזמן )נושרת שמחה,יקה גורמת לי להרגיש[ ז... ]מועצמי

... ]היית משתתף בפעילות כזו מנות. אני אוהב הרבה דבריםואני אוהב כדורגל, מוזיקה, א
מנות[ ו... ]האמנות בבית ספרובמגמת אבתוכנית?[ אני חושב שכן. אין לי מה להפסיד... אני 

 . זה... נותן חופש. שבניגוד לדברים אחרים... שאני גם אוהבמרגיע אותיזה קצת עוזרת לי... 
 ...מנותובא ,. נגיד יש מדריך ואתה צריך לעשות את אותה פעולה. אז בניגוד לזה..מחשב ]כמו[

 .(5 מס' )נושר יש חופש ביטוי

 עולה מהדברים הבאים:חוויה של מסוגלות עצמית וגאווה 

הנגרות היה ממש כיף... יש לי כאן ממש ליד פה ]מצביעה[ שידה שבניתי וקערה שגילפתי... 
 .(1)נושרת מס'  כי גם לא ידעתי איך להשתמש בכלים ,ממש נהניתי מהנגרות
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 סיכוםג. 

עלו שלוש תמות מרכזיות: מצבם האישי של הנושרים, הצרכים  הנושרים והוריהם שלניתוח הנתונים ב

ניכר כי הנשירה מהתוכנית נובעת ממכלול של גורמים  עדר תשתיות ומענים בקהילה.ישל הנושרים וה

 רכיהם הן בהיצע המענים בתוכנית. ואשר מקורם הן בנושרים עצמם ובצ

 (4תיאור מקרה נרטיבי )נושר  :סיפורו של נושרד. 

רוט וברצף מקרה ימובא להלן תיאור נרטיבי שמטרתו להאיר בפ וצג לעילשה יטניתוח התמה לענוסף 

לאחר שני מפגשים עם  . דני )שם בדוי( הפסיק את השתתפותו בתוכניתנשר מהתוכניתפרטי של מתבגר ש

 משך שלושה חודשים. קשר טלפוני בוא והרכזת שמרו על ה, לאחריהם הרכזת

)לדברי אימו(.  לאחר שהיה מאושפז בעקבות דיכאון וניסיון אובדנות "ם לנוערעמיתי"דני הצטרף לתוכנית 

( בתפקוד גבוה. אימו ספרה כי ASD, דני אובחן על הרצף האוטיסטי )17כשנה לאחר האשפוז, בעודו בן 

ולכן העדיף לבלות  ,הוא מתמודד עם קשיים בהבנת רגשותיו, בביטוי עצמי ובפירוש סיטואציות חברתיות

צריכה בהן הצטיין. בתשובה לשאלה אם הייתה שבית זמנו לבד או בפעילויות ספורטיביות שונות את מר

 לעודד אותו להשתתף בתוכנית, ענתה:

]שרוצים בטובתו, היה . .ברור. וזה גם לא עזר. אני חושבת שהוא היה צריך... להאמין. בטח!
עכשיו .. ]רק[ נוקשה.הוא היה חסום. הוא... מאוד ]על הרכזת[...  לסמוךלו קשה[ 

זה הקשיים  ..הפסיכיאטרית אבחנה אצלו את התסמונת אספרגר, אז כל ההתנהגות מובנת.
.. היום הוא מצליח להגיד את זה, "אני לא יודע". אז הוא לא הצליח להגיד את החברתיים.

א זה. בגלל זה הוא התדרדר למה שהוא התדרדר. לדיכאון, אשפוז וניסיון התאבדות. כי... הו

לא ידע להוציא את זה החוצה. הוא לא ידע להגדיר ]את הקושי שלו[. פשוט שקע ושקע, שקע 
ושקע בדיכאון. היום הוא מצליח להגיד... הוא אומר "סוף סוף מבינים אותי". עכשיו אני 

. כי באמת הוא לא יודע ליצור קשרמבינה גם את המילים, למה הוא אומר "אני לא יודע". 
אני חושבת, .. . אבל הוא פחד.]הרכזת[ גם אני וגם היאותו לשתף פעולה[ ]לשכנע אניסינו 

 . והוא רצה להתנתק מהבית חולים לגמרי..שהוא לא הבין שהיא לא קשורה לבית חולים.

: "הוא לאשפוז לחזור פחדמאימו של דני תיארה כי ההתנגדות שלו לשתף פעולה בתוכנית נבעה בעיקר 

היא הסבירה שדני חשש שכל איש מקצוע שהוא פוגש בסמוך לשחרורו מבית  ."היה בטראומה מהאשפוז

החולים עלול לבחון אותו, לזהות אצלו קשיים, ולהמליץ על אשפוז חוזר. זו לדעתה הסיבה העיקרית שלא 

 כמהבמשך והם שמרו על קשר טלפוני פעמיים דני נפגש עם הרכזת נוצר קשר משמעותי בין בנה לרכזת. 

פעילויות לחודשים, שלחה לה הצעות למפגשים וכמה זת נשארה בקשר עם האם למשך הרכחודשים. 

 רב. ישונות, הזמינה את דני לשוב לתוכנית, אולם הוא ס

מדברי דני עולה קושי בהשתתפות בתוכנית עקב מצב נפשי רגיש בתקופה מורכבת בחייו. דני הסביר כי 

)"זה לא הגיע בזמן  מורכב תזמון – הראשונה :בותמכמה סיחוסר המוטיבציה שלו להשתתף בתוכנית נבע 

הייתה  המדריכה" :חוסר עניין –שלישית הדני טען כי הוא לא מתחבר למתנ"ס.  – ה. השנייהנכון"(

תחושת עומס טיפולי וחוסר עניין בשיחות  –הרביעית  ."לא היה לי עניין בזה ,נחמדה. פשוט לא יודע

משעממת כי היה לי מלא ]הרכזת[ בהתחלה באמת הייתי אומר שהיא נוספות באותה תקופה, לדבריו: "
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אני יודע ... לה כוונות טובות ואני יודע שהישיחות, ומלא דיברו איתי באותה תקופה, שנה שעברה. אבל... 

עם דני עלו  ריאיוןאולם מתוך ה ."אבל הטיימינג היה נוראי. אני יודע שהיא באה לי בטובשהיא טובה, 

כאשר הוא מגיע למפגש  חשש מסטיגמהת לחוסר שיתוף הפעולה שלו בתוכנית. דני תיאר סיבות נוספו

. זמנו הפנויעל שליטה על חייו ובהצורך שלו בעצמאות ועם קבוצה של אנשים זרים. כמו כן, דני הדגיש את 

בהן הוריו החליטו עבורו כיצד יבלה את זמנו הפנוי )"מילאו לי את שהוא דיווח כי בעקבות חוויות העבר, 

אני מאוד בררני לגבי מה את פעילויות הפנאי שלו: " ההלו"ז בחוגים"(, כיום הוא מקפיד לברור בקפיד

חוסר , משום שחש שבעבר לא הייתה לו בחירה, כיום הוא מרגיש על כך נוסף ."הרייםושאני עושה אחר הצ

 .כל הזמן להיות בחברה. אבל אני לא אוהב את זה דחפו אותיהרבה זמן : "להיות בחברה מוטיבציה כללי

". אולם אימו של דני מרגישה שהוא מעוניין בחברת בני פשוט לא מחבב את זה ...אני ,ב שדחפו אותיומר

 גילו אך זקוק לתיווך כדי ליצור קשר. לדבריה:

שלושה חברים שבאים אליו -יש לו שניים... מפחדהוא  אבל]להיות בחברת בני גילו[  הוא רוצה

מהכיתה הקטנה ואחר כך הם ]הם חברים שלו[  ..מדי פעם, ואת לא מבינה איך הוא פורח.
הוא לא כי הוא היה מצטיין בלימודים. אבל זה לא עזר.  ,עבר לכיתה רגילהדני נפרדו כי 

שלו מהכיתה הקטנה.  ללכת לחברים... והמשיך בהפסקותהתחבר לאף אחד בכיתה הרגילה 
 ,בא אליו הביתה ...הוא הולך מדי פעם לישון אצל אחד מהם, ואחד שגר לא רחוק.. עד היום.

  משחקים הרבה.

והאם עדיין חוששת בנוגע למצבו  18( הרכזת והאם עדיין בקשר. דני בן 2020)מאי  ריאיוןבעת עריכות ה

יש משהו שהיית משנה כאשר דני נשאל "האם החברתי של בנה. היא הביעה רצון רב בחזרתו לתוכנית. 

זה מתאים לרוב האנשים, האמת שלא. " ענה: "שהיה גורם לך להישאר? משהו שהיה לך חסר? ?כניתובת

ניתן לסכם כי דני פרש . "ת מעולהתוכניפשוט זה לא מתאים לי; אני חושב שבשביל הרבה אנשים זו 

שחרור מאשפוז ותחושת עומס טיפולי, חוסר עניין סיבות: תזמון מורכב לאחר כמה מהתוכנית בגלל 

  שליטה בזמנו הפנוי וחשש מסטיגמה.בבתוכנית וחוסר חיבור למתנ"ס, צורך בעצמאות ו

 הרכזים שירה מהתוכנית על פי דיווחינלסיבות הכמותני של וניתוח ניטור ה. 

מקור  .19.6–11.8טווח: הו ,(2.1, )ס"ת 15.8בנות(, בגיל ממוצע  50%נושרים ) 48מידע על  ווחל דוסך הכב

, (35%דברי ההורה )אחר מכן (, ל44%ת )/פרשנות של הרכזסיבת הנשירה הוא המידע השכיח ביותר עבור 

השתתפות ( נשרו לאחר 47.9%, 23, רוב הנושרים )5.1 תרשיםלראות ב כפי שניתן (.21%דברי מתבגר/ת )ו

 (. אחריהם,25%, 12בתוכנית עד חצי שנה ) שתתפו, ואחריהם נושרים שהבתוכנית חצי שנהיותר משל 

 נשרו לאחר שלוש פגישות אישיות עם הרכז/ת.  )14.6%שבעה )
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 משך ההשתתפות של הנושרים בתוכנית: 5.1תרשים 

 

אי פניות עקב מצב , בחישוב כלל ארצי, היא "העיקריתסיבת הנשירה  ,5.2לראות בטבלה כפי שניתן 

הגעת המתבגר/ת לגיל ", יותר בנות( ו12.5%) "קושי בהתמדה", יותר בנות( ואחריה 23%, 11" )נפשי/רגשי

לא נמצא קשר  (Bonferroni correction)במבחן חי בריבוע עם תיקון בונפרוני , יותר בנים(. 12.5%) "18

בורם דווחה מתבגרים שע 25עבור אף אחד מהמשתנים האחרים שנאספו. לבין  עיקריתהנשירה הבין סיבת 

, שהם חמישה) "קושי בהתמדה"היא  ,בחישוב כלל ארצי ,גם סיבת נשירה משנית, הסיבה השכיחה ביותר

כמו כן, , יותר בנות(. 15%שהם  ארבעה,) "חוסר שיתוף פעולה עם ההורים", יותר בנים( ואחריה 19%

 משניתה שירההנלא נמצא קשר בין סיבת  (Bonferroni correctionבמבחן חי בריבוע עם תיקון בונפרוני )

 .שנאספו אף אחד מהמשתנים האחריםלבין 
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 נשירהלסיבות : 5.2טבלה 

 אזור

 

 נשירהלסיבות  מגדר 

 חיפה כרמיאל
 פתח 

 תקוה
 נתניה רחובות

 באר 

 שבע
 בת בן סה"כ

 

פניות עקב מצב -אי 6 5 11  1 1 0 4 0 5
  רגשי/נפשי

 בהתמדהקושי  4 2 6  1 2 0 1 2 0

 18הגעת המתבגר/ת לגיל  2 4 6  1 3 0 0 1 1

חוסר שיתוף פעולה של  2 3 5  0 1 1 2 0 1
 ההורים

 חוסר מוטיבציה 1 3 4  0 2 0 0 2 0

תחושת מיצוי )״אין לי צורך  3 1 4  0 0 0 1 1 2
 יותר בתוכנית״(

מרחק  –עדר נגישות יה 2 1 3  1 0 2 0 0 0
 גיאוגרפי

פניות עקב עומס -אי 2 0 2  0 1 0 0 1 0
לימודים, פעילויות )

 (חברתיות

 ת/לא נוצר קשר עם הרכז 1 1 2  2 0 0 0 0 0

מעבר גיאוגרפי )מעבר  1 1 2  0 0 1 0 0 1
 '(וכודירה/לפנימייה 

 סטיגמה עצמית 0 1 1  0 0 0 1 0 0

פעילות עדר קבוצה/יה 0 1 1  0 0 1 0 0 0
 חברתית עם קבוצת השווים

עדר ימענה בשעות הפנאי: ה 0 1 1  0 0 0 0 1 0
 חוג רצוי

קושי ביצירת קשר עם נוער  0 0 0  0 0 0 0 0 0
 "עמיתים לנוער"בתוכנית 

 סה"כ  24 24 48  6 10 5 9 8 10

 הערכים הם מספרים.  הערה:
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  ממצאים כמותניים :שישיפרק 

 )מתבגרים והורים(י התוכנית צרכנשאלונים לאפיון תוך מ

 מתבגריםה של נתונים דמוגרפיים

( היו בנות, מתבגר אחד n=21) 38.0%( היו בנים, n=32) 59.3% הםמתבגרים, מ 54המדגם הסופי כלל 

 24%(. הקבוצה הגדולה ביותר 2ס"ת:  15,)גיל ממוצע  19-ל 11כתב "אחר". טווח הגילאים נע בין 

(n=13 ) תוכנית של מרבית ב. משך ההשתתפות (6.1תרשים )ראו  באזור חיפה התגוררהשל המתבגרים

רצון מהתוכנית, הבאשר לשביעות  (.6.2תרשים  )ראו תרוחודשים וי שישה הייתה 56%המתבגרים 

(. מחצית 6.3תרשים  וגבוהה מאוד )ראו גבוההבמידה מהמתבגרים היו בעלי שביעות רצון  78%

)מגוון החוגים הוצגו על ידי מנהל  פעילות במסגרת התוכניתבהשתתפו בחוג או  (52%)מהמתבגרים 

מילוי בנתניה השתתפו פחות מתבגרים ב .(2/2020-התוכנית במסגרת ועדת ההיגוי שהתקיימה ב

 . התחלפה תמשום שהרכז נראהככל ה, השאלונים

 

 בתוכניתמשתתפים מתבגרים הסיכום אזורי מגורים של ה :6.1תרשים 

 

 השתתפות בתוכנית של המתבגריםהסיכום משך  :6.2תרשים 
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 תוכניתשביעות הרצון של המתבגרים מה מידתסיכום  :6.3תרשים 

 

 

-ו skewness שאלון קהילתיות באמצעות ערכילו SDQנבחנה התפלגות תשובות המתבגרים לשאלון 

kurtosisסולמות של השאלון -, מהימנות פנימית לפי תתיSDQ  בתוצאות (. 6.1טבלה וקהילתיות )ראו

נבחנו הבדלים בין הקבוצות לפי מגדר, משך השתתפות, מידת ושאלון קהילתיות  SDQהשאלון 

הבדלים  מצביעים עלפעילות בתוכנית עמיתים. הממצאים ברצון והשתתפות בחוג או השביעות 

 :SDQמובהקים בין מתבגרים למתבגרות רק בסולם קשיים רגשיים של שאלון 

t(51)= -2.053, Cohen’s d= 0.57, p = .045, 95% CI [-2.63, -0.03] לא נמצאו הבדלים נוספים ביתר .

-כללי של שאלון הקהילתיות. כמו כן נבחנו קשרים בין תתיהציון בו ,SDQהסולמות של השאלון -תתי

. כמצופה, לתחושת (6.1)ראו טבלה ושאלון קהילתיות בקרב המתבגרים  SDQסולמות של שאלון 

עם מדד קשיים עם קבוצת השווים, מדד כללי של קשיים וקשיי מובהק קהילתיות קשר שלילי ה

קשיים הבדיווח המתבגרים, הממוצע של מדד  חברתית.-קשר חיובי עם מדד התנהגות פרוו ,מופנמות

 41גבולי. ואווים השקשיים עם קבוצת ההומדד  ,גבולי-כללי הינו בטווח נורמליה

 

  

                                                 

 https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/c0.py הטווחים לקוחים מאתר הכלי: 41
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  מתבגריםקורלציות  :6.1 טבלה

ות וקשיים, ציון כללי של שאלון קהילתיות קסולמות של שאלון חוז-סיכום קורלציות בין תתי

של  אלפאומשתנה שביעות רצון מהתוכנית, ערכי צידוד וגבנוניות, ערכי מהימנות עקיבות פנימית )

 ית תקן )ס"ת( של כל מדד. י(, ממוצע או סכום וסטקרונבך

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 משתנה

1 
קשיי 

 התנהגות
-          

2 
קשיים 

 רגשיים
 .22 -         

3 
קשיי קשב 

 וריכוז
*28.  .14 -        

4 

קשיים עם 

קבוצת 

 שווים

 .20 *29. - .15 -       

5 

 התנהגות

-פרו

 חברתית

- .14 - .09 - .04 **35.- -      

6 
קשיים 

 כללי
***60. ***73. ***54. ***55. - .25 -     

7 
קשיי 

 מוחצנות
**68.  .21 ***89. - .02 - .09 **70. -    

8 
קשיי 

 מופנמות
 .26 ***83.  .001 ***78. - .27 ***80.  .12 -   

9 
תחושת 

 קהילתיות
.22 - .21  -.13 ***51.- ***62. **44.- - .20 **44.- -  

10 
שביעות 

 רצון
- .22  .20  .16  -.15  .23  .01  .03  .05  .13  

 (34)93.- (32.)38.- (32.)09. (32.)15. (32.)58. (32.)34.- (32.)32. (32.)07. (32.)11. (32.)43. צידוד  

 

 (67.)29. (64.)29.- (64.)76.- (64.)97.- (64.)01.- (64.)82.- (64.)61.- (64.)78.- (64.)75.- (64.)22.- גבנוניות

 

אלפא  

 קרונבך
0.35 0.65 0.67 0.47 0.73 0.66 0.63 0.65 0.91 - 

 

 (77.)4.33 (90)3.33 (3.61)9.09 (3.03)6 (4.99)15.10 (2.17)7.32 (2.11)4.52 (2.30)4.15 (2.38)4.57 (1.43)1.85 ממוצע/סכום

 

  *p.<05** ,p.<01*** ,p.<001עבור שאלון חוזקות וקשיים מדווח סכום ועבור שאלונים אחרים מדווח ממוצע.  

 

 מתבגריםהורי ה של דמוגרפייםנתונים 

 15.6%-ו ( היו אימהות,n=54) 84.4% הםהורים, מ 64המדגם הסופי של המשיבים על השאלונים כלל 

(n=10 היו אבות. טווח הגילים נע בין )(67.2%) (. מרבית ההורים6.2, ס"ת: 47)גיל ממוצע  72-ל 35 

 44% ,ההורים לפי דיווחי (.6.5( ובעלי הכנסה ממוצעת )תרשים 6.4)ראו תרשים  (n=43היו נשואים )
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בכיתה קטנה  22%(, n=16בבית ספר רגיל ) 25%(, n=28מהילדים לומדים בבית ספר לחינוך מיוחד )

מקבלים טיפול  (56.3%) (. מרבית הילדיםn=6במסגרות אחרות ) 9%-( וn=14בבית ספר רגיל )

(, n=43מהמתבגרים קיים אבחון פסיכיאטרי ) 67%-כל(, 6.6)ראו תרשים  (n=36)ספרית -ביתבמסגרת 

 ( אושפזו בעבר במחלקה פסיכיאטרית.n=23מהמתבגרים ) 36%-וכ ,(n=43הם מטופלים תרופתית )

( )ראו n=46.9מהמתבגרים הייתה מוטיבציה נמוכה להשתתף בתוכנית ) 47%-ל ,ההורים לפי דיווחי

רה אחד לא רק הו .( היו מרוצים או מרוצים מאוד מהתוכניתn=59מההורים ) 92%-ו ,(6.7תרשים 

 (. 6.8היה מרוצה )ראו תרשים 

 

 משפחתי של ההורים המצב ה סיכום :6.4 תרשים

 

 ההורים של הכנסהה רמת סיכום :6.5תרשים 
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 ההורים ידי על שדווח כפי שונות טיפול במסגרות המטופלים אחוז סיכום: 6.6תרשים 

 

 בתוכנית להשתתפות המתבגרים של המוטיבציה רמת יכוםס: 6.7 תרשים

 

 מהתוכנית ההורים של רצוןה שביעות מידת סיכום :6.8תרשים 
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נבחנו הבדלים בין הקבוצות לפי מצב משפחתי, רמת הכנסה ושביעות רצון של ההורה, טיפול תרופתי, 

בכל אחד  SDQרמת מוטיבציה בקרב המתבגרים בתוצאות השאלון ואשפוז פסיכיאטרי בעבר, 

כפי שדווחו על ידי ההורים. הממצאים מגלים כי לא נמצאו הבדלים בדיווחים של ההורים  ,מהסולמות

לפי מצב משפחתי, הכנסה ושביעות רצון של ההורים. כמו כן לא נמצאו הבדלים  SDQבשאלון 

טיפול תרופתי, רמת מוטיבציה, סוג מסגרת לימודים, לפי  SDQבדיווחים של ההורים בשאלון 

 t(62)= -2.292, Cohen’sמסגרת טיפולית של המתבגר. נמצא הבדל מובהק בסולם קשיים רגשיים ו

d= 0.61, p= .025, 95% CI [-2.69, -0.18]( בין בני נוער שאושפזו בעבר .M=6.00, SD=2.17 לבין בני )

(. לא נמצאו הבדלים נוספים ביתר הסולמות של השאלון M=4.56, SD=2.53נוער שלא אושפזו בעבר )

SDQ . 

וערכי מבחן  SDQהסולמות של שאלון -תתימציגה ערכי מבחן פירסון לבחינת הקשרים בין  6.2טבלה 

מי, רמת המוטיבציה של המתבגר ושביעות הרצון של ואקונ-ספירמן לבחינת הקשרים בין מצב סוציו

קשיים הבדיווח ההורים, הממוצע של מדד  .SDQלמות של שאלון הסו-לתתי ,ההורה מהתוכנית

טווח בגבולי, קשיים רגשים -נורמליבטווח בטווח אבנורמלי, מדד קשיי התנהגות  ואכללי הה

 42.אבנורמלי נורמלי נמוך, וקשיים עם קבוצת השווים בטווחבא

 

  

                                                 

  https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/c0.py הטווחים לקוחים מאתר הכלי: 42
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  הוריםקורלציות  :6.2 טבלה

אקונומי, -מצב סוציו :חוזקות וקשיים ומשתני רקע שאלוןסולמות של -סיכום קורלציות בין תתי

ערכי צידוד וגבנוניות, ערכי מהימנות  מוטיבציה של המתבגר ושביעות רצון של ההורה מהתוכנית,

 ית תקן )ס"ת( של כל מדד. י(, ממוצע או סכום וסטשל קרונבך אלפאעקיבות פנימית )

 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 המשתנ

1 
-סוציומצב 

 אקונומי
-          

 

2 

רמת 

מוטיבציה 

 של המתבגר

.07 -         

 

3 
שביעות רצון 

 הורים
-.12 .26* -        

 

4 
קשיי 

 התנהגות
-.06 -.15 -.19 -       

 

5 
קשיים 

 רגשיים
-.08 -.07 .26* .22 -      

 

6 
קשיי קשב 

 וריכוז
-.06 .001 -.003 .50*** .24 -     

 

7 

קשיים עם 

קבוצת 

 שווים

.17 .05 -.003 .178 .20 -.09 -    

 

8 
 התנהגות

 חברתית-פרו
-.17 .22 .20 -.28* -.14 -.09 -.33** -   

 
  - **32.- ***53. ***67. ***67. ***71. 05.- 112.- 003. קשיים כללי 9

 

10 
קשיי 

 מוחצנות
-.07 -.10 -.09 .84*** .27* .89*** .07 -.20 .79*** - 

 

11 
 קשיי

 מופנמות
.05 -.02 .14 .26* .78*** .14 .77*** -.30* .78*** .22 - 

 (29.)18.- (29.)35. (29.)08. (29.)42.- (29.)16.- (29.)05.- (29.)24.- (29.)92. (29.)2.29- (29.)49.- (29.)12. צידוד  

 

 (59.)72.- (59.)30.- (59.)22.- (59.)76.- (59.)95.- (59.)46.- (59.)75.- (59.)59. (59.)7.05 (59.)1.25- (59.)43.- גבנוניות

 

אלפא  

 קרונבך 
- - - .635 .620 .737 .620 .826 .744 .781 .641 

 (3.81)9.91 (3.92)7.45 (6.04)17.36 (2.48)6.83 (2.43)4.83 (2.47)4.93 (2.49)5.08 (2.04)2.51 (75)4.56 (79.)2.25 (59.)1.75 ממוצע  

 

  .p < .05, **p <.01, ***p <.001* חוזקות וקשיים מדווח סכום ועבור שאלונים אחרים מדווח ממוצע.עבור שאלון  

 

באשר לחוזקות קשר בין דיווחי ההורים לדיווחי המתבגרים חושבו קורלציות על מנת לבדוק את ה

. כפי שניתן לראות בטבלה מתבגר/ת-זוגות שעבורם היה מידע הורה 32, בקרב קשיים של המתבגריםלו

, פרט למדד קשיים רגשיים. בכל המדדים היו קורלציות מובהקות בין דיווח ההורים לילדיהם, 6.3

  .ם, הואיל וקשיים רגשיים הם סובייקטיבייעל הדעת למתקבממצא זה 
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 וקשיים חוזקות מדדי על מתבגרים ווחילד הורים דיווח ןיבקורלציות  סיכום :6.3 טבלה

 

   משתנים  

 *36. קשיי התנהגות 1

 34. קשיים רגשיים 2

 ***62. קשיי קשב וריכוז 3

 ***64. קשיים עם קבוצת שווים 4

 ***64. חברתית-התנהגות פרו 5

 **51. קשיים כללי 6

 **54. קשיי מוחצנות 7

 **47. קשיי מופנמות 8

*p < .05, **p <.01, ***p <.001. 

 

 סיכום

 גבוההבמידה שביעות רצון הכמותניים שנאספו מצביעים על כך שלמרבית המתבגרים הנתונים 

על רמת מוטיבציה נמוכה בקרב ילדיהם להשתתף  וווחימהתוכנית. מרבית ההורים ד וגבוהה מאוד

אך בה בעת הביעו שביעות רצון מהתוכנית. מדיווח המתבגרים עולה שבעלי תחושת  ,בתוכנית

על פחות קשיים עם קבוצת השווים, מדד כללי של קשיים, וקשיי מופנמות,  ווחויקהילתיות גבוהה ד

קשיים עם קבוצת השווים הבדיווח מתבגרים והורים ניכר כי מדד  חברתית.-ועל יותר התנהגות פרו

 בטווח אבנורמלי.  ואה
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  ות למודל עבודה מיטביצעהודיון  :רק שביעיפ

 למחקר המשךוהמלצות מגבלות המחקר 

קידום השתלבותם בקהילה של מתבגרים בארץ להראשונה  היא ת "עמיתים לנוער"תוכני

מאפייני , תוכניתהתפעול תשתית ומטרת המחקר הייתה להעריך את  .המתמודדים עם קשיים נפשיים

ת המחקר, ואת הדיון בממצאים מפי כל אוכלוסי הצרכנים ושביעות רצונם מהתוכנית. פרק זה מציג

מפי נציגי ועדת  ניתוח הנתוניםמ הרחבת התוכנית.לשימור ולשינוי, למודל עבודה מיטבי לת צעוה צדל

שלוש תמות מרכזיות: האתגרים ו עלההיגוי, מפעילי התוכנית )רכזים וחונכים( וגורמים מפנים 

 ם שלנתונימניתוח  צורך בגמישות מערכתית.הבהקמת תשתיות התוכנית, האתגרים בהפעלתה, ו

יציאה ( 2) ;קשר בגובה העיניים (1) ת )המתבגרים והוריהם( עלו ארבע תמות מרכזיות:צרכני התוכני

בקשר  תמיכה( 4) ;שייכותתחושת טיב ויצורך בקשר מ( 3) ;מהבית ומפגש עם עצמי בקהילה

תהליך השילוב של ילדיהם ב ומעורבות ההוריםבהורים  תלות המתבגרים , לרבותהורים-מתבגרים

 ;מצבם האישי של הנושרים( 1)הנושרים והוריהם עלו שלוש תמות מרכזיות:  נתוני מניתוח .בקהילה

מדיווח  ם,ייכמותלממצאים הבאשר  תשתיות ומענים בקהילה.( 3) ;הצרכים של הנושרים( 2)

פחות , וכן על חברתית-המתבגרים עולה שבעלי תחושת קהילתיות גבוהה דיווחו על יותר התנהגות פרו

. בדיווח מתבגרים והורים במדד קשיי מופנמותובמדד כללי  קשיים פחותווים, קשיים עם קבוצת הש

, העיקריתסיבת הנשירה  ."אבנורמלישמוגדר "בטווח  ואקשיים עם קבוצת השווים ההניכר כי מדד 

  סיבות. 14", מתוך קושי בהתמדה"" ואחריה פניות עקב מצב נפשי/רגשי-איבחישוב כלל ארצי, היא "

 Best Practice ,למודל עבודה מיטביצעות והדיון 

 ת ברמת התשתיתוצעה

ותואם לאוכלוסיית רצוף רמה המדינית, על מנת לספק מענה ב: חקיקה ראשיתמנהלתית ותשתית  .1

שתרכז את  משרדית-בין ועדה להקים צורך יששנראה  ,הילדים והנוער עם מגבלות נפשיות בארץ

והתוכנית תקבל מימון שיועבר  ,שיתוף פעולה בין המשרדים. כך יתקיים התקציב ותספק סל שירותים

"סל בחקיקה ראשית שתעניק  םהשירותי תהסדר את לקדם נמליץ כמו כןאליה על ידי גורם אחד. 

למערך  ילדים ונוער"הסללה" של  במטרה למנוע זאת ,נוער עם קשיים נפשייםללילדים ו שירותים"

שירותים  . על סל השירותים לכלול18של צעירים עד גיל  בקהילה שילוב חברתיולצורך  ,בריאות הנפש

וליווי ומעלה(, הכנה  16אום תעסוקה )לגילאי י, חונכות לימודית, ת"עמיתים לנוער"תואמים גיל, כגון 

 שירות משמעותי בצה"ל או שירות לאומי, הדרכת הורים וכדומה. 

 הגדרת התוכנית. 2

ועדת ההיגוי, הגורמים המפנים והצרכנים נציגי  :היעדוסיית קריטריון הגיל של אוכלהרחבת . 2.1

עדה הציעו להרחיב את גיל הקבלה ותוכנית: נציגי הושל צרכני ה הגילאים טווחהרחבת בהציגו צורך 

 ,למשברים מוקדמים יותר בחיי הצרכניםמניעתי ( כדי לתת מענה 12)במקום  עשר לתוכנית לגיל

הזדמנויות לשילוב )חוגים( בשעות הפנאי בקהילה, בניגוד לנוער מגוון מכיוון שלגילאים הצעירים יש ו

. הרחבת המושג 3.2 ;. תשתיות פיזיות1.5; . הגדרת התוכנית1.2תמות -פרק שלישי, תתיראו )להרחבה 

(, וזאת 18)במקום  21. הגורמים המפנים הציגו צורך בהרחבת גיל צרכני התוכנית עד גיל ("שילוב"
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לאים בחינוך המיוחד. צורך זה עלה גם בקרב חלק מהצרכנים )מתבגרים והורים( בהתאם לטווח הגי

כמו כן, מכיוון שמרבית המתבגרים אינם זכאים )או שהוריהם מתנגדים( לשירותי סל שיקום. 

ועבור התנדבות בשנת שירות הם  ,מתבגרים רבים אינם יכולים להתגייס לשירות משמעותי בצה"ל

עד  10נמליץ כי אוכלוסיית היעד תורחב לגילאי על כן, הרכזים והחונכים.  זקוקים להמשך הליווי של

18. 

, לישיכפי שהוצג בפרק הש: ולגיל הצרכנים גישת ההחלמהמטרות התוכנית בהתאם ל הגדרת. 2.2

המטרות של התוכנית היו גרנדיוזיות מאוד... בחלקן קהילתיות, בחלקן "על פי נציגת ועדת ההיגוי 

עם  שתנהה התוכנית תיאורכמו כן,  ."בחלקן שיקומיות. הן נעו על הרבה מאוד ציריםטיפוליות, 

 ,"מערך השתלבות חברתית"מספקת כ הוגדרה( 2020ובחוברת הנהלים העדכנית )מאי  ה,הפעלת

ראיונות עם נציגי בעלו  , ואלהסיבות כמהמ שינוי זה נבענראה כי  43."שיקומי-מערך חברתי"במקום 

-אימכיוון שלדברי נציגת ועדת ההיגוי: " ,( המונח "שיקום" מעלה סוגיה בעייתית1) ועדת ההיגוי:

אפשר לדבר במקרה של נערים על שיקום כי אין היסטוריה של התמודדות ]עם מחלה[ לאורך זמן 

יש יותר שימוש בהמשגה של החלמה בהתאם לגישת ההחלמה, " ,כמו כן ."שצריך להשתקם ממנה

עדר מענים אחרים י( רצון לספק מענה רחב ככל האפשר למתבגרים, בה2) ;"םוהתמודדות על פני שיקו

בקהילה. כך, גם מתבגרים עם קשיים נפשיים ללא אבחון פסיכיאטרי או "מגבלה נפשית חמורה" 

"הסללה" של ( תפיסת השירות כתוכנית למניעת 3) ;)זכאות לגמלת ילד נכה( יוכלו להשתתף בתוכנית

( רצון "לנרמל" את 4) ;)מניעת אשפוזים וצריכת שירותי סל שיקום( הנפשהצעירים למערך בריאות 

 התוכנית, מתוך חשש לעורר תיוג וסטיגמה בקרב הצרכנים והקהילה.

השתלבות בקהילה  ,מניעהבין אינטגרציה לערוך הגדרת התוכנית ומטרותיה יש  ה שלבסוגי ,על כן

ית להציע תמיכה נכועל הת .(personal recovery) אישית החלמהתהליך של ו (ובחברהבפעילויות )

 הלדוגמ. כל מתבגר האישיות של ומטרותיו והנפשי, מידת עצמאות וברמות שונות, בהתאם למצב

, להישאר בקהילה של ״חזרה לאשפוז״ המניע( שיתפה כי המטרה שלה בתוכנית היא 21מתבגרת )מס' 

מבחינה חברתית. הן בפעילויות הן ציינה השתלבות בקהילה ( 20 אחרת )מס' מתבגרתכמה זמן שניתן. 

נמנע לאחר שיציאה מהבית לקהילה )של בנה כתהליך את ה( תיארה 11מא של מתבגר )מס' יואילו א

מצריך לא  והחלמה ב בקהילהוליאזור הביניים בין מניעה, שכמו כן, מיציאה מהבית בשל חרדות(. 

יישומית, אלא גם ניסוח תואם לצרכנים, כזה שיעודד רק המשגה חדשה ברמה הקונספטואלית וה

 .סטיגמהחשש מהצטרפות לתוכנית ולא יעורר 

מענה , בדגש על "בקהילה אישית השתלבות"קידום  ,לתוכנית צרכנים-מכוונת הגדרהעל  נמליץעל כן 

מטרות יחד  להגדירהרכזים והצרכנים על . של המתבגרצרכיו לומותאם אישית בהתאם למצבו 

בתחילת  .("שיקוםשימוש במושג "הזדמנויות להתפתחות אישית )במקום ות השגה, נבו אופרטיביות

" זה להגדיר קו בסיסועל פי "של כל מתבגר, שילוב בקהילה העצמאות ויש להעריך את רמת ההתוכנית 

ום קידשל להם הוא זקוק )חונכות, פעילויות, חוגים וכדומה( על מנת להתחיל בתהליך שאת המענים 

עידוד וחיזוק , של המתבגר בעצמו ובעולם אמוןההשבת המורכב מ ,אישית בקהילההתלבות שהה

                                                 

 .התוכניתובפלאייר  8120משנת  יםלרכזהמקורית כפי שמצוין בחוברת  43
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חיזוק זהות בריאה ותחושת , יצירת משמעות על כך נוסףוהתפתחות אישית. לעצמאות ולאחריות, ל

 . פרק רביעי(ראו )להרחבה  שייכות

 . תפקיד הרכזים 3

בעלי  רכזיםבחירת נקודת החוזק המשמעותית בתוכנית היא איתור וגיוס רכזים לתוכנית: . 3.1

. דרישות התפקיד לרכז )כפי שמפורטות בחוזה העבודה( הכשרה, ניסיון ומאפיינים אישיים מתאימים

הן: איש מקצוע בעל תואר ראשון בתחומים רלוונטיים לבריאות נפש ושיקום חברתי; ניסיון בעבודה 

כרות עם המרכז הקהילתי ישנים; ה שלוש בתחום בריאות הנפש במשךשיקומית עם בני נוער /טיפולית

טיפול, או השיקום, בתחום ה שני תואר בעלי יהיו הרכזים כיגם  נמליץלאור ממצאי המחקר יתרון.  –

 ניידים ;(בתחום רלוונטי בעלי תואר שניהם רווחה )בזמן כתיבת דוח זה, חמישה מתוך שישה רכזים ה

מחויבות ומסירות, רגישות , כגון יחסי אנוש טובים ועבודת צוות, אישיות לותיכו ובעלי( רכב)בעלי 

 גמישות, , אסרטיביות, יצירתיותופרואקטיביות יכולת לעבוד באופן עצמאי, יוזמהויכולת הכלה, 

 כמו כן, על הרכז להיות ייצוגי ובעל יכולות שיווק.  .ותחושת מסוגלות מקצועית

איתור וגיוס כוח אדם מתאים לתפקיד כפי שהוצג בפרק השלישי,  :רכזיםהנוסף לתפקיד ב ותקצ. 3.2

עבודה  וכן משום שהתפקיד דורש יכולות רבות ,תוכניתהרכז היווה אתגר משמעותי בהקמת תשתית ה

נציגי עם משפחה. כמו כן, מהראיונות עם הרכזים ו בעליל אתגרוזהו  – הריים והערבובשעות אחר הצ

תחושת תסכול באשר לו ,בפרט תחושות אמביוולנטיות בנוגע לשכר הרכזים ועדת ההיגוי עלו

נציגים אחרים לעומת זאת, . בכלל להשתכרות הנמוכה בתחום שיקום בריאות הנפש בקהילה בישראל

דיווחו כי הם מתבגרים לאו דווקא מצריך משרה מלאה. בפועל, הרכזים  עשריםסברו כי ליווי של 

אשר לא  "(, ו"הרבה שעות נוספותבהגדרת המשרה שני ערביםלבניגוד ) עארבעה ערבים בשבו עובדים

על  נמליץשל אנשי מקצוע מתאימים לתפקיד הרכזים שימור על כן, לשם גיוס ו. ניתן עליהן תגמול

. כמו כן, על מנת לצמצם פערי "קטנה קופה"ו נסיעות, נוספות שעותעל  תשלוםבשכר,  העלאה

לכלל הרכזים בדירוג תפקיד זהה בהתאם לתעריף בצו  וההטבות השכררצוי להשוות את השתכרות 

 . או בתעריף אחר המשקף את מקצועיות הרכזים ומורכבות תפקידם ,ההרחבה

 חשבית קבוצה הנחייתכי הגדרת תפקיד הרכז לא תכלול הנחיית קבוצה, ואילו  נמליץבהקשר זה 

שאינו מתאפשר  מצריכות זמן הכנה, זאת משום שהקבוצות מתקיימות בערבים ונוספות כשעות

מבחינה ו ,תים הקבוצות הן אלטרנטיבה לשילוב בחוגיכמו כן, לע במסגרת תפקודו השגרתי של הרכז.

הרכז מנחה לבד את הקבוצה, ללא מדריך ש. במקרה לפעילות תשלום מלגה הן במקוםתקציבית 

אין אם  ,מומשולא ש המלגות מתקציבי לרכזים לשלם אפשרות לשקול כדאיחיצוני המקבל תשלום, 

  תקציב לשעות נוספות.

ביצוע חפיפה יסודית בכניסה לעדר נוהל להחלפת רכז ויקושי נוסף נובע מה ת:/נוהל החלפת רכז. 3.3

בה הרכז הנכנס שלפחות  שבועיים בת חפיפה לבצעיש  בעת החלפת רכז: להלן הנחיות לשיפורלתפקיד. 

 יםלהפחתת חששות שעשוי ,יםמתבגרעם ה הדרגתית כרותיהלערוך מתלווה לרכז היוצא על מנת 

. משותפת של הרכז היוצא והנכנס עם הנערפגישה  כוללתזו כרות יה .מניעת נשירהלו ,להתלוות לשינוי

תהליך רכישת האמון של ש היות ,על מנת למנוע תחושות נטישה לפרדה הכנהשים דגש על חשוב ל

פרק רביעי ראו )להרחבה חוויות שליליות בעברם , עקב קשייםבלא פעם ם מלווה סביבתבהמתבגרים 

לאחר ו ,הנכנסולרכז בין ההורים לרכז היוצא  משותפת ת טלפון מקדימהשיחיש לקיים  .חמישי(פרק ו
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 לבעלי הרכז בין מסודרת כרותיה לערוךחשוב . מכן פגישה של ההורים והנער עם הרכז החדש

 וכדומה. שילובהמסגרות ב, תקציענייני , הקומקס , עם תוכנת"סבמתנ העבודה דרכילו התפקידים

על  מומלץ לשמור על כך שיחות עם הגורמים המפנים וגורמי הטיפול בנוער. נוסףחשוב גם לקיים 

עם הנערים )יום ושעה קבועים לפגישה( על מנת לרכך את השינוי לנוער ולהקל מבחינה  הקיים הסטינג

: בשלב החליט על סדר עדיפויות בכניסה לתפקיד, לדוגמארגונית על הרכז הנכנס. כמו כן חשוב לה

שני שלב הבאו גורמי טיפול. /ראשון להתמקד ביצירת קשר עם הנערים, ההורים וגורמים מפנים ו

 בניית קבוצה, פעילויות חברתיות וכדומה. 

 . התמקצעות רכזים: הכשרה, הדרכה ותעדוף מקצועי3.4

כפי שצוין לעיל בפרק השלישי, בשל גיוס הדרגתי של רכזים הכשרתם הייתה לא : הכשרת רכזים

בין  מידה מסוימת של חוסר התאמהקושי משמעותי שעלה הוא , על כך נוסףאחידה ולא מספקת. 

 מקבילהההכשרה לתפקיד צריכה להיות כלומר ההכשרה לעבודה המעשית של הרכזים בשטח.  תוכני

. בתחילת העבודה יש להקדיש חלק משמעותי בשטח בתפקיד מצאיםנ הרכזים בוש לשלב בתכניה

כיצד עושים מיפוי קהילתי, כלים  :ללמידה אדמנסטרטיבית של הפעלה ויישום התוכנית בקהילה

ביקורי בית וכדומה. לאחר שגויסו נערים , לשיווק התוכנית, מבוא על אוכלוסיית היעד, אינטייק

יצירת מוטיבציה לשיתוף פעולה בקרב הנוער )שיטת עבודה  הכשרה בנושא תוכנילתוכנית יש לספק 

. הרכזים רכיו, חוברת ההכשרה לא תאמה את צעל כך נוסףהמוטיבציוני"(.  ריאיוןבטיפול הנקראת "ה

לקיים  ישובמובן מסוים הכבידה עליהם.  ,מלאכת כתיבת החוברת נוספה לתחומי האחריות שלהם

 הכשרהידע ויכולים לייצר הרכזים בעצמם לעומת תכנים הדורשים שחשיבה מעמיקה באשר לתכנים 

 נמליץעל כן,  .מגבלות משאב הזמןבחשבון את  הביא, יש לעל כך בתחום. נוסף מטעם איש מקצוע

שיכלול שעתיים של סיעור מוחות ודיון משותף של  ,ליום מרוכז אחד בחודש את הכתיבה להגביל

: הגדרת השנבחר מראש )לדוגמ ,חוברת ההכשרה תוכניחד מהרכזים עם מנהל התוכנית על נושא א

תמיכה בשעה )על מנת לתת מענה לצורך של הרכזים בוונטילציה,  בתתפקיד החונך(. לאחר הפסקה 

 גיבוש( כתיבה בזוגות של הפרק הנבחר במשך שלוש שעות.בו

מתוך הראיונות עם הצרכנים כפי שצוין לעיל בפרק הרביעי,  ה פרטנית עם המתבגרים:עבודהכשרה ל

ניכר כי התוכנית תורמת לרווחתם הנפשית של המתבגרים. התמיכה המשמעותית במתבגרים 

 וכפי שצוין לעיל בפרק השלישי )להרחבה ראכמו כן, מתקיימת בפגישותיהם הפרטניות עם הרכזים. 

ושת הביטחון (, הרכזים הביעו צורך משמעותי בהכשרה סדורה ומעמיקה לחיזוק תח2.1תמה -תת

גיוס רכזים בעלי תואר  וצע לעיל,לכן, כפי שהוהמקצועיות שלהם בעבודה הפרטנית עם המתבגרים. 

על פי חוברת הנהלים המעודכנת מצופה , על כך נוסףשני עשוי לסייע בתחושת ביטחון מקצועי. 

באמצעות כלים " חיזוק מסוגלות או פיתוח עצמי/הרחבת זהות"עבוד עם המתבגרים על מהרכזים ל

עבודה /חשיפה וניתוח סיטואציות, התנהגותית-עבודה קוגניטיביתמשחקי תפקידים/" :שונים

, על כלים הכשרה כלשהיזאת אף שלדברי הרכזים לא ניתנה הכשרה מעמיקה, או  44".נרטיבית וכדומה

הצרכנים  עםו (חונכיםו רכזיםצוות התוכנית )קבוצות המיקוד עם ממהראיונות ו, על כך נוסף. אלו

                                                 

חוברת הרכז  –הלי עמיתים לנוער" ומתוך חוברת "נ ",בתוכנית מתבגר של השתתפות סיכום דוח"בשמפורט  כפי 44

 .18 ', עמ18.5.2020המעודכנת נכון לתאריך 
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שינוי דפוסי חשיבה )כלפי עצמם וכלפי  עלעם המתבגרים  וחלק מהחונכים עובדים ניכר כי הרכזים

ים עבודה עם חשיפה הדרגתית עודדלמשל(, ואף מ ,אחרים( והרגלי התנהגות )מפסיביות לאקטיביות

זאת כל כדי להתמודד עם קשיים, פחדים והימנעויות כגון יציאה מהבית ונסיעה בתחבורה ציבורית. 

אחראים שומעבר לכך, הם  ,במקצועיות עבודתם את לבצע מספקת הכשרה לרכזים תנהינ שלא אף

נמליץ  (1) :הנחיות לשיפור. (2.1תמה -פרק שלישי, תתראו )להרחבה כתיבת חוברת ההכשרה שלהם ל

מומלץ  (2; )הכלהבעל שימור הפגישות הפרטניות עם הרכזים, לאור הצורך של המתבגרים בתמיכה ו

 ,Davidson)הפועלת על פי עקרון "האדם במרכז"  ,ההחלמה גישתלבסס את הכשרת הרכזים על 

התנהגותיים -כלים קוגניטיבייםדוגמת  (based-evidenceראיות )-מבוססיבשילוב כלים  ,(2016

הקניית וחיזוק ו התמודדות עם הקשיים הנפשיים, הפחתת הימנעות לצורך יציאה מהביתהמסייעים ב

 בהקשר זה, ., או כלים אחרים להתערבות בסיסית מתחום הטיפול/שיקום/רווחהמיומנויות חברתיות

זקוקים , הרכזים יכוםלס. בקהילהושילוב החלמה אישית המטרה היא  ,האמצעי הוא טיפולי

עם  תםבעבודשלהם תחושת הביטחון והמקצועיות  אשר תחזק אתהכשרה סדורה ומעמיקה ל

 למתבגרים לטיוב תהליך השילוב שלהם בקהילה. ומיומנויות לשם הקניית כלים זאת  המתבגרים.

למקצועי הפרדה בין ההיבט האישי ב, הרכזים הביעו צורך כפי שמצוין בפרק השלישי הדרכת רכזים:

יש להעניק לרכזים הדרכה נדגיש כי  ובקבלת הדרכה חיצונית.הקבוצתיות והפרטניות  הדרכותב

, לשם התמקצעות והתמודדות עם תכנים אשר עולים בעקבות רגשיים-אישייםהכוללת עיבוד חלקים 

  לשם מניעת נשירה של צוות התוכנית. וכןהענקת הליווי למתבגרים, 

 יש לקיים אחת לחודש פגישה של כל רכז עם מנהל התוכנית; (1) רטנית:: ברמה הפהנחיות לשיפור

, ישיבת צוות עם מנהל התוכנית (1) ת אחת לשבועיים. ברמה הקבוצתית:/הדרכה חיצונית לכל רכז (2)

 ,הדרכה קבוצתית חיצונית (2; )הדרכה אחת לחודשהחוברת של  היתקיימו ימי כתיב ולאחריה

 שלאחריה יתקיימו הכשרות חיצוניות אחת לחודש. 

קושי מרכזי שעלה הוא  :על פי שלבי הפעלת התוכנית יםתעדוף תחומי העבודה ואחריות של הרכז

אז ) 30.12.19תאריך נכון לעדר חלוקת שעות העבודה וסדר העדיפויות על פי שלבי יישום התוכנית. יה

חלוקת השעות לפי תחומי  ,(של הממצאים קוףתי התקיימה קבוצת מיקוד עם הרכזים לצורך

בהגדרת תפקיד רכז  7נספח  ורארכי השטח )והאחריות של הרכז אינה מעודכנת ואינה תואמת את צ

תים חמישה יהרכזים חווים עומס רב ועובדים ארבעה ולעחלוקת שעות עבודה(,  –מחוברת ההכשרה 

  ערבים בשבוע.

של יש להבחין בין אתגרים של הקמת תוכנית לבין אתגרים של הפעלה ושימור : להלן הנחיות לפעולה

ב ושלושת החודשים הראשונים עד שנה( יש להקדיש את רבבשלבי ההקמה של התוכנית ) תוכנית.ה

ביסוס מעמד הרכז במתנ"ס )דרכי ל ,גיוס גורמים מפנים ומתבגרים לתוכניתל ,הזמן למיפוי קהילתי

 ,ה בעזרת הסברות ויצירת שיתופי פעולה )עם צוות המתנ"ס ונוער מהקהילה(הלי עבודה( ובקהילוונ

מכסת הנערים הרצויה, יש לפנות יותר את ים שיג, כאשר מאחדים הכשרה מקצועית. לאחר חודשיםלו

בניית קבוצה משולבת למחקר, לכתיבת חוברת הכשרה, ל איתור מעני שילוב,לשעות לפגישות אישיות, 

סיכומי תהליכי לערכות לפעילות בקיץ וילקראת הקיץ חשוב להקדיש זמן לה וקבוצה סגרגטיבית.

הדרכת הורים אינה נכללת בתחומי  (2020כתיבת דוח זה )אוגוסט כמו כן יש לציין כי נכון לחונכות. 

בחשבון את המשאבים הנחוצים  הביאלתוכנית יש ל מתבגריםכאשר מגייסים האחריות של הרכז. 

בהתאם למשאבים הקיימים, להם זקוק  מתבגרהשרמת הליווי והתיווך ל פי עלמתן שירות מיטבי, 
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 מתבגרנגישות ועצמאות )האם המתבגר, כגון משאבי זמן של הרכז; מרחק פיזי ממקום המגורים של ה

או שהרכז  אותו, או שההורים צריכים להסיע ,יכול להגיע למתנ"ס באופן עצמאי בתחבורה ציבורית

יכול  מתבגר)האם ה ומידת עצמאות ה או לסביבה הקרובה אליו(; מצב נפשיצריך להגיע אליו הבית

גיוס, חוג, האם הוא זקוק לליווי צמוד יותר על ידי חונך? האם הוא יוצא מהבית?(; /להשתלב בקבוצה

כל אלו את איתור והתאמת חונכים; מעני שילוב בקהילה )חוגים(, אפשרויות שילוב במתנ"ס וכדומה. 

שעות עבודה בפועל בפגישות אישיות, איתור מעני שילוב, ים: מן העבודה של הרכזמכמתים לכדי ז

חונכים, נסיעות לביקורי בית וכדומה. על פי הנתונים האלו ניתן להבין במה  ה שלגיוס, הכשרה והדרכ

לבצע הערכת מצב יישומית  יש. ספקל יםיכול םהשומה טיב המענה  יםשל הרכז םכרוכה עבודת

הנוספים על פי הקריטריונים  עשרהמתבגרים ניתן לבחור את ה עשרהלאחר שגויסו למשל,  .וריאלית

עשרת המתבגרים הראשונים גויסו אם , ההללו על מנת לוודא שהשירות ימשיך להיות מיטבי. לדוגמ

הם מתפנים לפגישות רק בשעות הערב וגרים  בחשבון כיהביא יש למבית ספר לחינוך מיוחד אזורי, 

בשבוע לפגישות באזור מגוריהם מחוץ מספר תאלץ לנסוע ערבים הרכזת שר. על כן ייתכן מחוץ לעי

לכן רצוי ששאר הנערים בתוכנית יגיעו למתנ"ס )יגורו קרוב או יגיעו בתחבורה ציבורית(  .לעיר

 .לפגישות עם הרכזת

רכז  וכנית:תב נוספיםתפקידים איוש נמליץ על  כמו כן, על מנת לאפשר ולייעל את עבודת הרכזים

גיוס  –רכז תעסוקה  איתור, גיוס והכשרת חונכים;היו ממונים על גיוס רכזי חונכים אשר י –חונכים 

נתון תאגיד סטטוטורי ש ,מתאמי תעסוקת נוער או יצירת שיתוף פעולה עם שירות התעסוקה הישראלי

מדריך/ת הורים  – מנחה הורים 45;"התעסוקה שירות צתמוע"ול לפיקוחו של שר העבודה והרווחה

  לקיום הדרכת הורית קבוצתית ו/או פרטנית בליווי הרכזים. ,ת/מוסמכ

כפי שצוין בפרק בקהילה.  שילוב המתבגריםלתהליך החונכות הוא משמעותי  :. תהליך החונכות4

ממצאים נוספים(, כמעט כל המתבגרים במחקר לוו על ידי ו 3.1תמה -תת החמישי )להרחבה ראו

חונכים או מעוניינים לקבל ליווי של חונך/ת בתוכנית )מתוך עשרים מתבגרים, רק שניים התנגדו 

 ,להפגת בדידות – טיב עם החונכים. ראשיתיהמתבגרים בתוכנית זקוקים לחוויית קשר מלחונכות(. 

החונכים אינם . אם לצורך מודלינג ורכישת כלים ליצירת קשר משמעותי עם קבוצת השווים – ושנית

על כן יש לשים דגש על פנויים ומחויבים לקשר המתבגרים עלולים לחוות פגיעה חברתית נוספת. 

נק עעל מנת לספק מ כמו כן, דרוש תקציב נוסףהחונכים למתבגרים. ה של תהליך איתור, גיוס והתאמ

 .חונכיםכספי ל

. על ומחוצה לו ביתהתמיכה צמודים, בתוך ליש מתבגרים אשר זקוקים לשירותי החונכות, לליווי ו

 ידורגו עצמאיים ואינם משמעותיים נפשיים קשיים עם מתמודדים אשר מתבגרים כי נמליץכן, 

משרד הבריאות לחונכות  מודל של נמליץ על יישום על כך נוסף .ת/חונך לקבלת גבוהה בעדיפות

המשתקמים, שאינם יכולים להתמודד  השירות ישמש את" מודל זהעל פי . מבוגרים מתמודדים

אינטנסיביים בתחומי חיים שונים, במטרה לסייע  בכוחות עצמם בקהילה, ושזקוקים לתמיכה ולליווי

שצוין שכפי  יות, הזאת לרבות הליך הכשרה מוסדר ומעמיק 46."בתהליך הסתגלותם לחיים בקהילה

ל הממצאים דווח על ידי הנהלת ש תיקוףבהליך בפרק השלישי, הכשרת החונכים לא הייתה מוסדרת. 

                                                 

45 https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/teenagerswork.aspx 

46 https://www.health.gov.il/hozer/mtl89-001.pdf 
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מצגת מקיפה להכשרת חונכים שכוללת את כל " התוכנית שהכשרת החונכים הוסדרה באמצעות

המצגת נגישה לרכזים ומופיעה בפרק בספר על הכשרת  ..הלי ההכשרה.והנושאים שכתובים בנ

הביעו מעטים אף שחונכים  ".חונכים, כל הרכזים משתמשים במצגת זו בתהליך ההכשרה של החונכים

שביעות רצון בנוגע להכשרתם, נמליץ כי חונכים אשר מלווים מתבגרים עם קשיים נפשיים יקבלו -אי

ולא יסתמכו על יכולת האלתור שלהם, כפי שהסבירה אחת החונכות:  ,הכשרה מעמיקה וסדורה יותר

  ".ני דבריםימאין לי את הכלים האמיתיים לעשות את זה, אני לאורך הדרך שלפתי מתוך הכובע כל "

קושי מרכזי הכרוך באתגרים בסביבת העבודה  לנוכח דיווח עלתשתיות פיזיות וסביבת עבודה:  .5

להלן ההצעות לתנאים רוקרטיה, מובאות ויסוק רב באדמיניסטרציה וביגם בעוהפיזית של הרכזים, 

בחירת מתנ"ס בשכונה בטוחה, מוגנת ונגישה  (1) :שיש לוודא בפועל בעת בחירת סביבת עבודה

בחירת משרד נעים  (2; )אליה נוער יוכל להגיע בערב ללא ליווי מבוגרש)מבחינת תחבורה ציבורית(, 

יצירת סביבה פיזית נעימה  (3) ;ומזמין לפגישות עם נערים והורים, וכן חלל מתאים להנחיית קבוצה

מתקנים שיש בו מעודד פעילות אקטיבית, המועדון נוער  –וידידותית לנוער )אזור לבילוי בשעות הפנאי 

והזדמנויות לשילוב )חוגים,  וכדומה( הטניס שולחן, ביליארד, באולינג, משחקי קופס) ומשחקים

פעילויות חברתיות, אוכלוסייה מהקהילה שניתן לשלב איתה את הנוער מהתוכנית(. כמו כן סמיכות 

 להוות יתרון. האו סקייטפארק עשוי/כדורסל ו/למגרש כדורגל

הלי ואום ציפיות ונית: , להלן ההצעות לדרכי עבודה מיטיבות בעת שיבוץ רכז למתנ"סעל כך נוסף

הרכז לתפקיד מנהל תוכנית  כניסתבתהליך מומלץ ש .דה בין מנהל התוכנית למנהל המתנ"סעבו

את  מנת להסבירוהרכז על  יקיים פגישה משותפת עם המנהל הישיר של הרכז" עמיתים לנוער"

צרכיו מבחינת תמיכות את תפקיד הרכז ואת  ; להגדירהתוכניתשל משמעות המטרות וההרציונל, 

נהלים תקציביים )מלגות  (; להסדירדרכי עבודה )דיווח שעות, משרד, כולל במתנ"ס ושיתופי פעולה

רסום )של התוכנית ושל פבסיוע בשיווק ולהסדיר (; , ציוד משרדי"קופה קטנה"לשילוב המתבגרים, 

 ארגון פעילויות ומפגשי הסברה.ובאירועים שהרכזים יוזמים(, 

 התוכנית הפעלת ברמת הצעות

חשוב לשיתוף  מיפוי קהילתי יסודי ושיווק יעיל של התוכניתושיווק התוכנית:  מיפוי קהילתי. 1

לצורך  ,: ראשיתלהלן דרכי פעולה יעילות על פי הרכזים. מים מפנים ולגיוס משתתפיםרפעולה של גו

שיקום שנמצאים בעיר. למיפוי קהילתי יש לחפש במנוע חיפוש באינטרנט )גוגל( את כל המענים לנוער ו

אגף נוער. בכל פגישה יש לבקש המלצות וטלפונים של /יש לקבוע פגישות בעירייה במחלקתד בבד ב

לבוגרים, מפקחות  "עמיתים" יגורמים נוספים שעובדים עם נוער )קב"סים, פורום שיקום, מיל"ן, רכז

על היועצות, מנהלי בתי ספר, פסיכיאטרים ומטפלים במרפאות(. חשוב להקפיד על תזמון נכון ויוזמת 

יש לשלוח מיילים לגורמים מפנים, לאתר איש מקצוע בכיר  בשלב שיווק התוכניתתקשורת מכבדת. 

עו"ס(. בשיחה זו לקבוע פגישה בנוכחות כמה /אחראי מחלקה/ולהסביר לו בטלפון על התוכנית )מנהל

של  פלייריםב, המתארת את התוכנית מצגתשיותר אנשי מקצוע שעובדים עם נערים. יש להצטייד ב

)ישיבת צוות ישיבת צוות במקום הפוטנציאלי בבפגישה או  פסי הפניהוטבו התוכנית

בית חולים או לחלופין יום הורים בבית ספר לחינוך מיוחד או פגישה מיוחדת /מרפאה/במתי"א

איש קשר שמולו הרכזת  יש למנות לאחר הפגישה. (הלדוגמ ,אלנושא: ערב חשיפה להורים במת"י

על מנת לסייע ביצירת יחסי  ,תדירות התקשורתלו תיאום ציפיות בנוגע לסוג ומילערוך עו ,תעבוד

לערוך במסגרות המפנות אירועי  , מומלץעל כך נוסף .נעימויות בהמשך-אילמנוע עבודה טובים ו
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שיווק התוכנית יעשירו את אנשי  לעסף ו, שנעיוןכגון במסגרת ימי  ",עמיתים לנוער"חשיפה לתוכנית 

  .)כגון: צוות בתי חולים, מרפאות, בתי ספר(המקצוע 

הרכזים דיווחו : לרבות הליך ההפניה ,קשר עם גורמים מפנים וגורמי טיפול של הנערהתחזוקת . 2

ת ליצירת וגורמים המטפלים בנוער מסייעלכי יצירת קשר אישי ופנייה אסרטיבית לגורמים המפנים ו

פרה י, אחת הרכזות סקשרות. באשר לתחזוקת היחסי עבודה טובים המבוססים על שותפות והדדי

. לצורך שמירה קשר עם כל אחד היצר בהםשהזמנים  שיצרה טבלת אקסל כדי לסייע במעקב אחר

הרכז יכול לבקש להצטרף אל פגישות וישיבות  טיפולההפניה והעם גורמי ב יעל קשר עקלאורך השנה 

, ישיבת צוות במחלקה, במרפאות, הלדוגמטיפולית. הרפואית או ההמתקיימות במסגרת החינוכית, 

אשר ת לימודים אישית( בבית ספר לחינוך מיוחד )תוכניפגישת תל"א ) ועדת שילוב בבית ספר רגיל,

מקצועי מבית הספר(. בפגישות אלו ניתן לדון במצבו -מתקיימות שלוש פעמים בשנה עם צוות רב

מטפלת הן במסגרת או /ו המפנההוא מקבל הן במסגרת שהחברתי והרגשי של הנער ובמענים 

דיווחו כי הליך ההפניה והגורמים המפנים כל הצרכנים  ,פניה לתוכניתההך הליל באשר התוכנית.

 לכן נמליץ לשמר את הליך ההפניה לתוכנית.היה קל, מהיר ופשוט. 

המאפיינים האישיים של הרכזים,  נקודות החוזק: – תהליך העבודה עם המתבגרים ומשפחותיהם. 3

חוזק העיקריות של התוכנית. הקשר בגובה העיניים עם הרכזים והפגישות הפרטניות הודגשו כנקודות 

, סטינג גמיש )ביקורי בית, ליווי לפגישות עם אנשי מקצוע וצוות במסגרות המפנות על כך נוסף

 רכיהם(, גישת הרכזיםובהתאם לצפגישות עם המתבגרים וההורים  לשוהמטפלות, תדירות דינמית 

בות ויצירת מסגרת, מידע של הרכז יעק ,מזמינה ומאפשרת זמינות ופתיחות (בגובה העינייםקשר )

והפניה למענים נוספים בקהילה, שיתופי פעולה עם המסגרות המפנות והמטפלות, היענות לחיפוש 

דגשה תרומתן ובתוכנית צוינו לטובה והכמו כן, כל הפעילויות החברתיות והקבוצות  חוגים ופעילויות.

המאפשרות ביטוי עצמי ללא שיפוטיות  ,על פעילויות של אומנויותהושם לצרכנים. דגש מיוחד 

צוינו לחיוב פעילויות  על כך פעילויות ספורטיביות המעודדות אקטיביות. נוסףעל ו ,והשוואה לאחרים

)מעין יום כיף עם פעילויות( צוין על ידי  "ערעמיתים לנו"של  47"יום השיא הארצי"ו ,הקיץ המגוונות

כנקודת חוזק שיש לשמר. סיוע ברכישת עצמאות של המתבגרים  ,והוריהם בהתאם ,כל המתבגרים

ומתרגלים איתם נסיעה בתחבורה ציבורית(; הרכזים מסייעים אותם )הרכזים והחונכים מלמדים 

בית ומאשפוז על מנת שיוכלו להשתתף רכבם הפרטי, לוקחים ומחזירים את המתבגרים מהבבהסעות 

המאפשרת  ,בחודש( צוינה כנקודת חוזק בתוכניתמאה שקלים  מלגת הסיוע )בסךגם  בפעילויות;

  חוגים למתבגרים.עבור להורים סיוע כלכלי בתשלום חלקי או מלא 

מבחינת בסביבת העבודה קיימים קשיים  בהם מיושמת התוכניתשבחלק מהיישובים  :לשיפור נקודות

, במרבית על כך . נוסף(2.2פרק שלישי, תמה  ו)להרחבה רא והיענות ליוזמות של הרכזיםשיתוף פעולה 

התוכנית שהיות  ,היישובים ניתן למצוא משפחות אשר מתקשות בהגעה למתנ"ס בשל מרחק גיאוגרפי

היא  םהבשמוגדרת כתוכנית אזורית ומספקת מענה גם למתבגרים הגרים מחוץ לערים וליישובים 

 פועלת. 

                                                 

 ".עמיתים לנוער 2019כפי שצוין בפלאייר "פעילות קיץ  47
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מענה בשל הנושרים  (, עלה רצון2תמה ראו כפי שצוין בפרק החמישי )להרחבה  מניעת נשירה:. 4

צורך לבחור באופן חופשי ועצמאי את פעילויות ברכיהם, והנגשת התוכנית לפי צבמותאם אישית ו

והוריהם דיווחו תחומי עניין משותפים. מרבית הנושרים  תחושת שייכות חברתית באמצעותבהפנאי ו

פעילויות המעודדות יציאה מהבית. עם למסגרת קבועה וכי מתבגרים עם קשיים נפשיים זקוקים ל

. תחושת אוטונומיה ושליטה בחייהםלהם זאת, יש לאפשר להם את יכולת הבחירה על מנת לספק 

בהתאם  פיתוח תחושת מסוגלות ועידוד לעצמאותובהן מטרות התוכנית, השגת ללתרום ות עשוי האל

ליכולתם ולמשימות ההתפתחותיות התואמות את גילם. ברוח סקירת הספרות והמגמות הקיימות 

תהליך השילוב שלהם המתבגרים להיות שותפים פעילים ושווים בקבלת ההחלטות בבעולם, על 

ים, בזמן שגרה אחד מהתנאים מתכונת הפגישות עם הרכזבאשר ל לדוגמה, , על פי יכולתם.בקהילה

 48להשתתפות בתוכנית הוא השתתפות בפגישות פרונטליות עם הרכזים אחת לשבוע עד אחת לחודש.

אולם בעקבות מגפת הקורונה, שבמהלכה הרכזים התנסו בפגישות וירטואליות עם המתבגרים, ייתכן 

תנאי הפגישות הפרונטליות ישתנה וצוות התוכנית ישקול שימוש באמצעים טכנולוגיים גם בעת ש

רכיהם של המתבגרים ואלו יאפשרו את הנגשת התוכנית תוך סיפוק מענה אישי התואם את צשגרה. 

)מיקום, זמן, תוכן לחופש בחירה וקבוצת שייכות. לדוגמה, גמישות במתכונת הפגישות הווירטואליות 

על פי תחומי  ,אפשרויות בחירה נוספות הן באופן אישי הן באופן קבוצתילמתבגרים תספק ותדירות( 

 49יין משותפים, כפי שנעשה בשל הקורונה.ענ

מהראיונות עם הצרכנים, הרכזים והחונכים עלה צורך בתיווך  תיווך ותרגול מיומנויות חברתיות:. 5

מיומנויות תרגול  צורךל עבודה מיטיבותלהלן ההצעות לדרכי תרגול מיומנויות חברתיות. בו

אודות המפגש על : במסגרת המפגשים הפרטניים עם הרכזים חשוב לספק מידע מפורט חברתיות

אום ציפיות עם המתבגרים, יהחברתי על מנת להפחית תחושות חרדה וחוסר ודאות. מומלץ לערוך ת

מה עתיד לקרות במפגש, למשל להסביר מה יצפו מהם במפגש )התייחסות לסטינג הכללי ולנהלים, 

כהכנה הציפיות והחששות שלהם לגבי המפגש. כמו כן, ם התנהגות(; ולברר מה וכללי הרכב הקבוצה

משחקי תפקידים, סימולציות ותרגול דוגמת במגוון דרכים יצירתיות,  ניתן להשתמשלמפגשים 

, חיבור מקדים, לפני המפגש, בין שני מתבגרים בעלי תחומי עניין דומים עם על כך נוסף. שיח משפטי

קיימת קבוצה חברתית, אם ראשוני. כמו כן, הקשר היצירת עליהם את י להקל "נקודות לשיח" עשו

כרות משחקיים על מנת לעזור למתבגרים להתגבש, יבמפגשים הראשונים מומלץ להיעזר בתרגילי ה

 למצוא תחומי עניין ודמיון וללכד את הקבוצה.

כל  סגרגטיבית למתבגרים:יצירת קבוצת שייכות אינטימית  – מענה חברתי מובנה וסדיר. 6

ראו )להרחבה  המתבגרים דיווחו על קשיים בסיטואציות חברתיות ועל מחסור במיומנויות חברתיות

ספונטנית עם  ה. המתבגרים מתקשים להתחיל שיחה, ליצור אינטראקציחמישי(פרק פרק רביעי ו

הנאה ושיפור חברתי  ניהול קשר. כמו כן, המתבגרים דיווחו עלבקבוצת השווים ומתקשים בשימור ו

 :הנחיות לשיפורכלבים.  ואילוף 50, שאקלנגרות, בישולובהן בתוכנית, בהן השתתפו שבזכות הקבוצות 

                                                 

 .בעת כתיבת הדוח 48

מפגשים קבוצתיים מקוונים הפתוחים למשתתפים מכל הארץ על פי תחומי עניין )קבוצת אומנות חזותית וקבוצת  49
 כתיבה(.

 )שטח אקסטרים וקהילה לנוער ע"ש אריק שרון(.תנועת נוער מטעם החברה למתנ"סים  50
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בקו של הרכזים עם מדריך מקצועי או מדריך -נמליץ ליצור קבוצות סגרגטיביות ואינטימיות, בהנחיה

ת ית בפעילות מובנובתדירות של אחת לשבוע ועוסק נפגשות ,משתתפים שמונה נוער, הכוללות עד

הכוללת עשייה אקטיבית )שאקל, ספורט, ריקוד, אומנויות לחימה וכדומה( או יצירה עם תוצר )נגרות, 

לתקופה של , וזאת בישול, אומנות, פיסול, כתיבה וכדומה(, פעילות עם בעלי חיים, התנדבויות ועוד

ב של גיבוש ולכידות. לאחר גיבוש הקבוצה ניתן לבדוק עם כמה חודשים, עד שהקבוצה מגיעה לשל

חברים למשל חברי הקבוצה אם הם רוצים ומסכימים לפתוח את הקבוצה גם למשתתפים חדשים, 

הוחלט על פתיחת אם של המשתתפים, אחים/אחיות של המשתתפים, נוער מהקהילה וכדומה. 

בו המתבגרים שלמשל "סטודיו פתוח", הקבוצה מומלץ לשנות את הסטינג לפעילות גמישה יותר, 

 ,חומר לבחירתובכל אחד יכול ליצור והרבה חומרים שונים, נמצאים בחדר אומנות או סביב שולחן עם 

וגם לנהל שיחה וליצור קשרים  ,יצירה לבחירתו. כך ניתן ליצור ללא ביקורתיות והשוואה לאחר

פעילויות ומשחקים חברתיים במועדון  ךאפשר לערועל כך . נוסף החברתיים עם מי שנמצא בסביב

יצירת קבוצה גרעינית מלוכדת אשר על וכדומה. הדגש הוא  לסרט/באולינג/פיצהנוער, לצאת כקבוצה 

ליצור מפגשים חברתיים ללא נוכחות ותיווך בהמשך תתרגל מיומנויות חברתיות ותקשורתיות ותוכל 

 הרכזים והמדריכים. 

עלה כי גם פרק שלישי( ראו )להרחבה מדיווחי החונכים  מתבגרים:פעילויות משותפות לחונכים ול. 7

למסגרת תומכת בחונכות עם לעיתים והם זקוקים  ,עדר פעילויות חברתיות מובנותיהם מרגישים בה

השתתפות של החונכים עם המתבגרים בקבוצת  נמליץ על :הנחיות לשיפורהמתבגרים. 

הנאה לשחרור ולאשר יכולה לעודד את המתבגרים לאקטיביות,  ,יקהזספורט/אומנות/תיאטרון/מו

של החונכים בינם  המודלינג של החונכים. כמו כן, בקבוצות אלה ניתן ליצור אינטראקציבאמצעות 

וכן לתמוך ליצירת קשרים חדשים בין המתבגרים בתיווך החונכים;  אמץלבין עצמם ובכך לסייע במ

  חונכים.ב

 עם ההורים עלה צורך בתמיכת הרכזים לצורך הפחתתמהראיונות עבודת הרכזים עם ההורים: . 8

ההורית. ניכר כי תפקיד הרכזים בליווי ההורים הוא  הורית ותיווך לצורך התאמת המעורבותהתלות ה

מציאת האיזון בתהליך שההורים עוברים מתלות לנפרדות. ההורים דיווחו כי גיל בבתיווך ו

לכן הם זקוקים והתמודדות של ילדם עם הקושי הנפשי,  לעמביא קשיים ודילמות, נוסף ההתבגרות 

אינם משתפים את הוריהם כי תמיכה מהרכזים. מתבגרים רבים דיווחו לליווי וללתמיכה, 

ברגשותיהם ובחוויות אישיות מתוך רצון באוטונומיה, בושה, רצון לגונן על ההורים וחשש מדאגה 

ולכן הרכזים עשויים להוות גורם  ,גרים מקשיבים לרכזים וסומכים עליהםמופרזת. אולם המתב

נמליץ כי  (1) :הנחיות לשיפור. לוב בקהילהמתווך ומגשר בין המתבגרים להוריהם בתהליך השי

 ההבדל בין תמיכהבדבר חינוכי -הסבר פסיכותנו להורים בתחילת ההשתתפות בתוכנית הרכזים י

הורית  כפי שהוסבר בתמה הרביעית בממצאי הצרכנים( לבין מעורבות הורית )תמיכה רגשית ומעשית,

ל מטרת הפגישות של הרכזים עם המתבגרים ותיאום שהסבר וחידוד , וכן לוב בקהילהבתהליך השי

חשוב לקיים תיאום ציפיות משותף עם ההורים ( 2; )הצרכים השונים והמענים בתוכניתבדבר ציפיות 

בו המתבגרים וההורים יחליטו מה תהיה מידת המעורבות של ההורים שוהמתבגרים, בתיווך הרכזים, 

בלבד. חשוב  ניםעדכווכלה בבחירת מטרות בקבלת החלטות ובשל המתבגרים, החל השילוב בתהליך 

להדגיש את העצמאות של המתבגרים ולכבד את רצונותיהם, אולם לא לנתק לחלוטין את ההורים 

כך באותם יידע לא לשתף את ההורים באופן יזום, חשוב להמתבגרים בוחרים במקרה שמהתהליך. 
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עדכונים מהרכזים, ללא פגיעה בסודיות ובפרטיות של המתבגרים, על ההשתתפות שההורים יקבלו 

 . עים לילדיהםיעל פעילויות ויוזמות חדשות שהרכזים מצוכן וההתקדמות של ילדיהם, 

 מגבלות המחקר

כמו  מתבגרים אשר הסכימו להתראיין. עשרים ת אותרומתבגרים אשר השתתפו בתוכני 110מתוך 

ועל כן  ,ריאיוןכן, בקרב חלק מהמתבגרים ניכר כי המצב הנפשי השפיע על היכולת לשתף פעולה ב

רמת שיתוף הפעולה של צוות התוכנית הייתה שונה ש כך לענוסף דל. לעיתים התקצר או היה  ריאיוןה

 ם והורים נוספים.יהיה קושי באיתור מתבגרועל הרכזים,  בשל מגפת הקורונה ועומס, בין היישובים

של הממצאים התאפשר עבור המידע שנאסף מצוות התוכנית )ועדת היגוי ורכזים( ולא  תיקוףכמו כן, 

הגורמים המפנים, החונכים, הצרכנים והנושרים. בקרב הנושרים ניכר קושי בגיוס משתתפים מ

הורי נושרים  ו שבעהעל כן נאלצנו להסתפק בחמישה מתבגרים שנשרו מהתוכנית, אולם גויס .למחקר

ועל  ,הייתה מועטה ריאיוןלמידע משלים. בקרב חלק מהנושרים מידת המוטיבציה לשיתוף פעולה ב

המתבגרים  110מכלל  49%) מתבגרים 54-מכמותני היה קצר ו/או דל. נאסף מידע  ריאיוןכן ה

הורים. -זוגות של מתבגרים 32הורים, אך ניתן היה להצליב נתונים רק עבור  64-ידע מבתוכנית( ומ

ם והורים( ושאלון תחושת יהועברו שני שאלונים בלבד: שאלון למיפוי חוזקות וקשיים )דיווח מתבגר

ניכר כי שאלונים נוספים היו מסייעים לאפיון מפורט יותר של מצד אחד קהילתיות )מתבגרים(. 

אודות על מידע השאף עשויים היו להוות מעמסה רגשית. אחר שאלונים נוספים , אך מצד הצרכנים

דיווח עצמי ועל כן לא ניתן  ןאנגולציה(, שתי הגרסאות היממקורות שונים )טרנאסף חוזקות וקשיים 

הן של המתבגרים הן של ההורים. לבסוף, הואיל  – לשלול הטיה מסוימת בעקבות רצייה חברתית

כלל הערכה איכותנית של אופן יישום התוכנית ושל תפיסות צרכנים בהתבסס על מידע  ומחקר זה

תרומת התוכנית לשילובם של הצרכנים בקהילה בדבר משמעיות -איכותני לא ניתן להסיק מסקנות חד

בחשבון שקשה לבודד את השפעת התוכנית על המתבגרים משום שהם הביא יש לולרווחתם הנפשית. 

, לא ניתן לדעת על כך נוסף עשויים גם הם לתרום למצבם., ואלה ם מחוץ לתוכניתצורכים מענים ג

 .זהרבו להשתתף במחקר ימהי מידת שביעות הרצון והצרכים של הצרכנים שס

 המשךמחקר המלצות ל

 (mixed methods) שיטות אפקטיביות מעורב כאמור, בשל אופיו של מחקר זה מומלץ לערוך מחקר

האישי של המתבגרים. מומלץ  קידוםבתרומת התוכנית לויתמקד שישלב מידע כמותני ואיכותני 

נקודות זמן: לפני שילובם של המתבגרים בתוכנית, במהלכה, בסיומה,  בכמהלאסוף מידע כמותני 

חודשים לאחר סיומה. מומלץ שמערך המחקר יכלול קבוצת השוואה של מתבגרים המתמודדים כמה ו

עם קשיים נפשיים אך אינם משולבים בתוכנית. כמו כן, מידע איכותני משלים יכול לשפוך אור על 

להלן טבלה ובה . שינוי משתתף ריאיוןבאמצעות פרוטוקול ל ,למתבגריםית תורמת נבו התוכשהאופן 

 פשריים.מדדים א
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 נספחים

 בעולם תוכניות תטבל :1נספח 

מלווה  התוכנית שם מדינה 
 אתר במחקר?

 #/https://www.mindaustralia.org.au כן Mind אוסטרליה 1

 /https://headspace.org.au כן Headspace אוסטרליה 2

 /https://headspace.org.il כן Headspace ישראל 3

 ארה"ב 4
Youth MOVE 

National 
 /https://youthmovenational.org כן

 /http://thespot.wustl.edu לא מצוין SPOT ארה"ב 5

 ארה"ב 6
Achieve My Plan! 

(AMP) 
 כן

https://www.pathwaysrtc.pdx.edu/p3c-

achieve-my-plan 

 /https://www.youthera.org כן  Youth ERA ארה"ב 7

 כן The Drop Model ארה"ב 8
https://www.youthera.org/drop-

model-1 

 /https://yeesi.fi כן YEESI פינלנד 9

 /http://gamedevclub.munstadi.fi לא מצוין Pelitalo פינלנד 10

 /https://www.reeltimemusic.net לא מצוין Reeltime Music בריטניה 11

 /http://ayemind.com כן Aye Mind בריטניה 12

 /https://youngminds.org.uk כן YoungMinds בריטניה 13

 /http://the-junction.org לא מצוין The Junction בריטניה 14

 /https://www.time-to-change.org.uk כן Time To Change בריטניה 15

 /https://www.njr.nl/en לא מצוין Mind Matters הולנד 16

 /https://www.jigsaw.ie כן Jigsaw אירלנד 17
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מלווה  התוכנית שם מדינה 
 במחקר?

 אתר

 צרפת 18
Association Nationale 

Maisons des 

Adolescents 

 /https://anmda.fr כן

 The Youth One Stop ניו זילנד 19

Shop (YOSS)  
 http://www.yoss.org.nz/home.html כן

 סינגפור 20
CHAT (Community 

Health Assessment 

Team) 

 /https://www.chat.mentalhealth.sg לא מצוין

 /http://itsoktotalk.in כן  It’s Ok To Talk הודו 21

 Youth Wellness Hubs קנדה 22

Ontario (YWHO) 
 /https://youthhubs.ca/en כן

 ACCESS Open קנדה 23

Minds 
 /http://accessopenminds.ca כן

 /https://foundrybc.ca כן Foundry קנדה 24
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 : תמונות של מרכזים2נספח 

2.1. Headspace, Australia 

 

 

https://headspace.org.au/ 
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2.2. Reeltime Music, UK 

 

 

https://www.reeltimemusic.net/ 
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2.3. The junction drop-in center, UK 

 

http://the-junction.org/drop-in/ 

 

2.4. CHAT, Singapore 

https://www.chat.mentalhealth.sg/about-chat/who-chat/ 
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2.5. Foundry centers, Canada 

 

Foundry center at Abbotsford, Canada. https://foundrybc.ca/abbotsford/ 

 

 

 Foundry center at Kelowna, Canada. https://foundrybc.ca/kelowna/  
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Foundry center at Vancover-Granville, Canada.  

https://foundrybc.ca/vancouver-granville/ 
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 : פרוטוקול ראיונות איכותניים3נספח 

 נציגי ועדת היגוי –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

גיוס תקציבים, עבודה מול המשרדים,  –תארו את תהליך הקמת התשתית של התוכנית  .1
 בחירת אזורים בארץ, גיוס והכשרת צוות וכדומה.

)גיוס תקציבים,  פעלת התוכנית?קמת וההמהלך ב קשיים/אתגרים/דילמות נתקלתםבאילו  .2
 גיוס רכזים, שיתוף פעולה עם מסגרות מפנות, מענים בקהילה( 

 מה עוזר לכם להתמודד עם הקשיים הללו? ומה עוד יכול לעזור לכם? .3
 לגבי מטרות התוכנית? כם מה דעת .4
 אילו שיפורים אתם מציעים לתוכנית? .5

 

 רכזים –עומק חצי מובנה  ריאיוןל פרוטוקו

 בלתם על מנת לעבוד בתוכנית?ישק הכשרההכנה/ה מהי .1
 מה היה חסר?  ?נתנה לכם מענה מספק? מה היה טוב האם היא .2
 מתמודדים בתוכנית?במתאימים לתמיכה הכלים את היש לכם שהאם אתם מרגישים  .3
 מהם הקשיים בהפעלת התוכנית? .4
 הקשיים הללו?מה יכול לעזור לכם להתמודד עם  .5
 )כיצד הוא מתקיים, תדירות, תוכן, משמעות( הקשר עם המתבגר תארו את .6
 ובני המשפחה )כיצד הוא מתקיים, תדירות, תוכן, משמעות( הקשר עם ההוריםתארו את  .7
 כיצד אתם עובדים עם/מול החונכים? .8
 הקשר עם המסגרת המפנה )בית ספר/בית חולים/מרפאת ברה"ן(דרכי העבודה ותארו את  .9

 מסגרות פנאי משתלבים המתמודדים? באילו .10
 מהן הפעילויות המבוקשות ביותר?  .11
 אילו פעילויות חסרות? .12
 מה לדעתכם חסר בתוכנית?באופן כללי,  .13
 האם יש משהו שלא שאלתי עליו ואתם רוצים להגיד או להוסיף? .14

 

  חונכים –פרוטוקול שאלות לקבוצת מיקוד 

 בתוכנית? בלתם על מנת להתנדבישקכשרה הכנה/הה מהי .1
 מה היה חסר?  ?נתנה לכם מענה מספק? מה היה טוב האם היא .2
 מתמודדים בתוכנית?במתאימים לתמיכה הכלים את היש לכם שהאם אתם מרגישים  .3
 מהם הקשיים בהפעלת התוכנית? .4
 מה יכול לעזור לכם להתמודד עם הקשיים הללו? .5
 שמעות()כיצד הוא מתקיים, תדירות, תוכן, מ הקשר עם המתבגר תארו את .6
ובני המשפחה )אם קיים: כיצד הוא מתקיים, תדירות, תוכן,  הקשר עם ההוריםתארו את  .7

 משמעות(
 כיצד אתם עובדים עם/מול הרכזים? .8
 מסגרות פנאי משתלבים המתמודדים? באילו .9

 מהן הפעילויות המבוקשות ביותר?  .10
 אילו פעילויות חסרות? .11
 מה לדעתכם חסר בתוכנית? .12
 עליו ואתם רוצים להגיד או להוסיף?האם יש משהו שלא שאלתי  .13

 

 גורמים מפנים –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

: כיצד מתרחש, מה עוזר "עמיתים לנוער"תארו לי את תהליך ההפניה של מתבגרים לתוכנית  .1
 לכם בתהליך, מה ניתן לשפר?

 מה מאפיין את המתבגרים שאתם מפנים לתוכנית? .2
 הקשר עם המתבגרתארו לי את  .3
 כיצד מתקיים הקשר עם ההורים? .4
 כיצד מתקיים הקשר עם הרכזים? .5



 

124 

 

 תוכלו להרחיב? איזה משוב אתם מקבלים על התוכנית?  .6
 מהן נקודות החוזק בתוכנית? .7
 מהם האתגרים הקיימים בתוכנית?  .8
 מה לדעתכם חסר בתוכנית? .9

לבין הפעילות  "עמיתים לנוער"של  הרייםופעילות הפנאי אחר הצ תארו את הממשק/קשר בין .10
 מרפאה.  /שלכם בבי"ס/בי"ח

 ל, כיצד אתם מתרשמים מתרומת התוכנית למצבו של המתבגר?ובסך הכ .11
 האם יש משהו שלא שאלתי עליו ואתם רוצים להגיד או להוסיף? .12

 

  בתוכנית שאלון דמוגרפי למתבגר

 גיל: ______ .1
 : ______מגדר .2
 ארץ לידה: _______ .3
 ה: ____________ישנת עלי .4
 לידת אם: _________ארץ  .5
 ארץ לידת אב: __________ .6
 דת: ________ .7
 מספר אחים: __________ .8
 מספר בסדר אחים: ________  .9

 ותק בתוכנית: _____________ .10
 תוכנית: __________פעילות במסגרת הבהם אתה משתתף בשמספר הימים בשבוע  .11

 
 51בתוכנית ם שמשתתפיםמתבגרי –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

 חוגים ופעילויות חברתיות  – : פעילויותראשוןתחום תוכן 

עם /מחוץ לבית, לבד/באילו פעילויות אתה משתתף באופן כללי בשעות הפנאי? )בבית .12
 עם אנשים אחרים(/חברים

 ?לו פחותיוא בתוכניתבמיוחד אוהב  אילו פעילויות אתה .13
)מיקום ומאפייני  ?"עמיתים לנוער" תוכניתפעילויות אתה משתתף במסגרת  עוד באילו .14

 פעילות חברתית אחרת(./פעילות פנאי/חוג
 כמה פעמים בשבוע אתה משתתף בה?  .15
 מה גרם לך להישאר בפעילות? .16
 תף בהן? תאר את הסיבות לעזיבתן.תהאם היו פעילויות שהשתתפת בהן בעבר וכיום אינך מש .17
 היו פעילויות שרצית להירשם אליהן ולא נרשמת? אם כן, למה?האם  .18
 ?היית ממליץ להוסיף פעילויות אילו .19
 ? באילו?מחשב משחקימשחק בו חברתיות רשתותב תמשמש האם וכמה אתה .20
 , באופן כללי?עם בני גילך מבחינה חברתיתאיך אתה מרגיש  .21

 

 "עמיתים לנוער" : חוויה בתוכניתשניתחום תוכן 

 מי הפנה אותך לתוכנית?  .22
 מה חשבת והרגשת כשהפנו אותך לתוכנית?  .23
 המפגש הראשון עם הרכז/ת? )מה עשיתם?(איך היה  .24
 בתוכנית? איך אתה מרגיש  .25
 בתוכנית? תאר את החוויה.עם בני גילך  מבחינה חברתיתאיך אתה מרגיש  .26
 מטרות.  מה חשוב לך לקבל מהתוכנית? .27
שאתה האם יש לך מטרות מסוימות מהתוכנית? עם מי חשבת עליהן? באיזו מידה אתה חושב  .28

  ?ותןשיג אמ

                                                 

 נוסח את לשנות יהיה ניתן ,על כך נוסף. המינים לשני מיועדים אך בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון נכתבו השאלונים 51

 ולקצרו על פי הצורך. למתבגרים מותאמת לשפה השאלות
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 ?וי אצלך לאחרונה? אם כן: מה? מה לדעתך גרם לשינוימרגיש איזשהו שינהאם אתה  .29
 רמה לך ואיך?התוכנית תל, האם וסך הכב .30

 

 : ליווי ותמיכהלישיתחום תוכן ש

 לו, מה אתה צריך ממנו, אי)תדירות, שביעות רצוןמטעם עמיתים לך עם הרכז יש קשר  איזה .31
 (?נושאים עולים בשיחות שלכם

נושאים עולים  לו, מה אתה צריך ממנו, איהחונך )תדירות, שביעות רצון לך עםיש קשר  איזה .32
 (?בשיחות שלכם

 ואיזה פחות?  ,או ליווי הכי עוזר לך בתוכניתסוג של תמיכה  האיז .33
 ?בתוכניתאותך או תלווה בך האם יש עוד דמות שהיית רוצה שתתמוך  .34
 מה דעתך על מעורבות ההורים/משפחה בתוכנית?  .35

 

 עי: הפקת לקחים/התבוננותתחום תוכן רבי

 בתוכנית? ומה פחות אוהבאוהב  אתה מה .36
 ?שנותל מציע אתה מהו? שמר או לחזקללתוכנית  אתה מציעמה  .37
 האם יש משהו שלא שאלתי עליו ואתה רוצה להגיד או להוסיף?  .38

 

 שאלון דמוגרפי הורים

 גיל: ______ .1
 : _________מגדר .2
  ב. אקדמית א. תיכונית השכלה: .3
  _______________ארץ לידה:  .4
 דת: _____________ .5
 ד. אלמנ/ה ג. גרוש/ה ב. נשוי/נשואה א. רווק/ה מצב משפחתי: .6
 מספר שנות נישואין: ______ .7
 מקום הילד במשפחה: ________  מספר ילדים: ______ .8
 בינונית / נמוכה / נמוכה מאוד אקונומית של משפחתך:-כיצד היית מגדיר את הרמה הסוציו .9

 גבוהה מאוד. / גבוהה /
 מסגרת חינוכית: ______________ .10
 )אתה לא חייבאיפה?  לאחרונה? אושפזהאם בנך אושפז בגלל מצבו הנפשי? אם כן, מתי  .11

 לענות(. 
 _______________)בשל מצבו הנפשי(טיפול תרופתי?  מקבלבנך  האם .12
 לתוכנית? _______________________ אתה צריך לעודד אותו כדי שילךהאם  .13

 
 

 הורים –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

 תחום תוכן ראשון: חוויה בתוכנית

 מה גרם לכם לפנות לתוכנית? .1
ספר לי על החוויה )איך שמעת על  ?לתוכנית קבלה של ילדךהפניה והאיך הרגשת בתהליך ה .2

 התוכנית, מי הפנה אתכם לתוכנית, האם היו קשיים בתהליך?(
 וכנית?מהן לדעתך נקודות החוזק של הת .3
  ?בתוכנית מהן לדעתך נקודות התורפה של התוכנית? מה חסר .4
 על כל תחומיה?  תוכניתומידת שביעות הרצון מההחוויה שלך באופן כללי, מהי  .5

פעילות קבוצתית/השתלבות בפעילויות פנאי ופעילויות חברתיות עם /חונך/פגישות עם הרכז) 
 (?תמיכה כספית
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 להורה תחום תוכן שני: ליווי ותמיכה

האם הרכז הגיע אליכם  ?באיזה שלב ותדירות, והיכן ?הוריםה תכם,יהאם הרכז נפגש א .6
 על החוויה.ספר לי  הביתה לפגישה?

 תאר את הקשר שלך עם הרכז  .7
 תאר את הקשר שלך עם החונך  .8
 בתוכנית?אותך או תלווה בך האם יש עוד דמות שהיית רוצה שתתמוך  .9

 

 המתבגרתחום תוכן שלישי: החוויה של 

פעילויות /חוגים/חברים/מה היה המצב החברתי של בנך לפני התוכנית? )יצירת קשרים .10
 חברתיות( מה בנך עשה בעבר אחרי שעות בית הספר? 

  ? רצון של בנך לפנות לתוכנית ולהשתתף בה? דוגמאות/מה הייתה מידת המוטיבציה .11
  בתוכנית? בחראילו פעילויות הבן שלך  .12
 ומה? ,בפעילויות? האם הוא משתףאיך לדעתך הוא מרגיש  .13
 באיזו תדירות הוא משתתף בפעילות ומה העלויות הכרוכות בהגעתו לפעילות? .14
 בתוכניתבאופן כללי; תאר את הקשר שלו עם בני גילו  הקשר שלו עם בני גילותאר את  .15

תו ימתבגרים שנמצאים אלו ,תו בחוגי)התייחסות למתבגרים שמשתתפים א "עמיתים לנוער"
 ת(בתוכני

 )האם וכיצד הוא תורם לילדך ולך( עם הרכז הקשר שלותאר את  .16
 )האם וכיצד הוא תורם לילדך ולך( עם החונך תאר את הקשר שלו .17
 שלך בתוכנית? מהן המטרות של הבן .18
וירה ועל האעל התנהגותו?  על תפקודו? הכנית השפיעוההשתתפות של בנך בתכיצד האם ו .19

 במשפחה?
 על הקשרים החברתיים שלו? הכנית השפיעובתההשתתפות של בנך כיצד האם ו .20
 ?והתוכנית תורמת ל עוד אופנים לובאי .21

 

 תחום תוכן רביעי: הפקת לקחים/התבוננות

הורים,  פגישות עםשמר או לחזק בתוכנית )מבחינת ליווי ותמיכה, מבחינת ל אתה מציעמה  .22
 מבחינת מתן מידע(?

המפגשים עם הרכז,  תכיפות)זמן ההמתנה לכניסה לתוכנית,  לשנות בתוכנית? אתה מציעמה  .23
 : קבוצות הורים(העוד פעילויות מסוג מסוים למתבגרים או להורים, לדוגמ

 ?או להוסיף האם יש עוד משהו שלא שאלתי ואתה רוצה להגיד .24
 

 שר מהתוכניתונלשאלון דמוגרפי 

 גיל: ______ .1
 : ______מגדר .2
 _____________בתוכנית: ההשתתפות  משך זמן .3

 

 ו מהתוכניתנשרש םמתבגרי –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

 תחום תוכן ראשון: חוויה בתוכנית

 ?באופן כללי, איך חווית את התוכנית .4
 מה אהבת בתוכנית? .5
 מה לא אהבת או פחות אהבת בתוכנית? .6
 ולפני התוכנית? ?בתוכנית איך הרגשת מבחינה חברתית .7
 המפגשים עם הרכז?את לתוכנית ואיך חווית את ההפניה  .8

 

 



 

127 

 

 : פעילויותשניתחום תוכן 

 האם השתתפת בחוגים או פעילויות לפני התוכנית? .9
 מדוע?( -)אם לא השתתף בפעילויות  ?בתוכנית השתתפתבאילו פעילויות  .10
 ?ואילו פחות בתוכניתבמיוחד  תאילו פעילויות אהב .11

 

 : ליווי ותמיכה לישיתחום תוכן ש

 )תדירות, שביעות רצון(?עמיתים  שלעם הרכז  איזה קשר היה לך .12
 לך עם החונך )תדירות, שביעות רצון(?היה הקשר שתאר את  .13
 ?לווה אותךיתמוך או יעוד היית רוצה שמי  .14

 

 תחום תוכן רביעי: הפקת לקחים / התבוננות

 לך לעזוב את התוכנית? מה גרם .15
 לך להישאר? עזורמה היה יכול ל .16
  ה?רמה היה חסר לך בתוכנית? מבחינת פעילויות/תמיכה/חב בתוכנית? אתה מציע לשנותמה  .17
 האם יש משהו שלא שאלתי עליו ואתה רוצה להגיד או להוסיף? .18

 

 שרונהורה של שאלון דמוגרפי ל

 גיל: ______ .1
 : ______מגדר .2
 בתוכנית: _____________ההשתתפות  משך זמן .3

 

 הורי נושרים  –עומק חצי מובנה  ריאיוןפרוטוקול 

 ?כללי, איך חווית את התוכניתבאופן  .4
 באילו פעילויות ילדך השתתף בתוכנית? .5
 לעזוב את התוכנית? ילדךל מה גרם .6
 להישאר? ול עזורמה היה יכול ל .7
  בתוכנית? פעילויות/תמיכה/חברה? לילדךמה היה חסר  בתוכנית? אתה מציע לשנותמה  .8
 האם יש משהו שלא שאלתי עליו ואתה רוצה להגיד או להוסיף? .9
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שאלונים כמותניים שהועברו למתבגרים ולהורים על ידי רכזי : 4נספח 

 "עמיתים לנוער"

  SDQ – Strength and Difficulties Questionnaire יכולות וקשיים שאלון

 לא ניתן לפרסם את תוכן השאלון עקב זכויות יוצרים

 למילוי עצמי –למתבגר 

ד". חשוב לענות על כל הפריטים גם אם ו"נכון מאבכל פריט אנא סמן "לא נכון", "נכון חלקית" או 

 חצי שנהבנא לענות על פי התנהגותך  אינך בטוח/ה בתשובה או שהשאלה לא נראית מתאימה.

 . ההאחרונ

 למילוי על הילד –גרסת הורים 

ד". חשוב לענות על כל הפריטים גם אם ובכל פריט אנא סמן "לא נכון", "נכון חלקית" או "נכון מא

בחצי נא לענות על פי התנהגות הילד/ה  וח/ה בתשובה או שהשאלה לא נראית מתאימה לילדך.אינך בט

 .השנה האחרונה

 

 

 תחושת קהילתיותשאלון 

 עם המשפטים המוצגים למטה: מסכים ה/באיזו מידה את י/אנא סמן

מאוד לא  
 מסכים

לא 
 מסכים

קצת לא 
קצת כן /מסכים
 מסכים

מסכים  מסכים
 דומא

חלק אמיתי אני מרגיש/ה  .1
 מהסביבה החברתית שלי

1 2 3 4 5 

אנשים מסביבי שמים לב  .2
כאשר אני מצליח/ה במשהו 

 שאני עושה

1 2 3 4 5 

אנשים מסביבי מתייחסים  .3
 לדעותיי ברצינות

1 2 3 4 5 

רוב האנשים שמסביבי  .4
 מתעניינים בי

1 2 3 4 5 

יש לפחות אדם אחד  .5
בסביבה החברתית שלי 
אם  שאני יכול/ה לפנות אליו

 יש לי בעיה

1 2 3 4 5 

אנשים בסביבה החברתית  .6
 יישלי חברותיים אל

1 2 3 4 5 

בסביבה החברתית שלי  .7
משתפים אותי בהרבה 

 פעילויות

1 2 3 4 5 

בכבוד כמו  ימתייחסים אלי .8
לאנשים אחרים בסביבה 

 החברתית שלי

1 2 3 4 5 
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 52טופס הפניית גורם מטפל לתוכנית "עמיתים לנוער": 5נספח 

 והנער/ה. מותנית בהסכמת ההורים כניתוהפניה לת לתשומת לב:

  

  _______________: ז"תמס'  נ/ז   : _____________________שם

 פרטי משפחה 

  ______________________ :לידהה תאריך

 חד/פ/ג/נ: משפחתיה מצב_____________ ה: האב שם____________  :האם שם

  _________________________________________ם: מגורי כתובת

  _________________________________________ (נייד, בית) טלפוןה מספרי

  _________________: כיתהה___ _________________________ ס"הבישם 

 

 "עמיתים לנוער"כנית ומת םיכול להיתר ציינו מדוע לדעתכם הנער/ה

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 תארו בקצרה את המצב החברתי של הנער/ה 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ההשתלבות של הנער/ה בקהילה תארו בקצרה את

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   ההורים עמדת

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  ת.ז אם ______________חתימת האם:________________

 חתימת האב:_______________________________ת.ז אב

 עמדת הנער/ה

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ת.ז נער/ה ___________ חתימה: _____________

 המלצות והערות 
___________________________________________________________ 

                                                 

 ."9.8.2018 ,מתוך "חוברת לרכז "עמיתים לנוער" 52
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 שם המוסד:_________________

  טפל: __________הגורם המפנה המ שם

 תפקיד: _________________

 טלפון:__________________

 כתובת:_________________

 כתובת דוא"ל:_____________
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  53: שאלון הצטרפות לתוכנית "עמיתים לנוער"6נספח 

 

 

 ____________תאריך הצטרפות __

 ________________מספר ת.ז. ___ שם פרטי _____________שם משפחה ___________

 ____________________  בבית טלפון _תאריך לידה ______________ארץ לידה _______

 ______________________________________כתובת  נייד ____________________

 ___________________ שם האם _____________ נייד של האם

 ____________________שם האב _____________ נייד של האב

 מצב משפחתי הורים: נשואים/פרודים/גרושים ________________

 תעסוקת ההורים ____________________________________

 מייל____________________________________________

 מגורים )עם ההורים/משפחה/אחר( ___________________ אחים + מיקום__________ 'מס

 בית הספר

 כיתה _________________ קום לימודים נוכחי _________________מ

 יועצת ביה"ס _______________________________ מחנכ/ת ____________________

 בתי ספר קודמים _______________________________________________________

 ________________האם קיים אבחון _______________________________________

 ממוצע ציונים: מתמטיקה __________ אנגלית __________ הבעה/ספרות ____________

 גורם מטפל 

 גורם מטפל_______________________ מקום העבודה___________________________

 טלפון ________________________

 _____________________גורם מטפל נוסף ___________________________________

 גורמי טיפול לאורך השנים ____________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                 

 ".9.8.2018לרכז "עמיתים לנוער" מתוך "חוברת  53
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 פנאי 

 ___________________________________________________________חוגים בעבר 

 תנועות נוער___________________________________________________________

 תחביבים _____________________________________________________________

 _______________פנאי משפחתי ___________________________________________

 דברים נוספים שחשוב שאדע _______________________________________________

 )למילוי הרכז( כרותידגשים לתשומת לב בתהליך הה

)תעסוקה, אזור מגורים(  הקשר אישי ודמוגרפי

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 )מוצא, משפחה( הקשר תרבותי

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

התנהלות פיזית במרחב( )מראה חיצוני,  יכולות גופניות ומוטוריות

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

)התנסחות, אוצר מילים, הבנה(  יכולות קוגניטיביות

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

)יכולת לספר על עצמו באופן מורכב(  יכולות מנטליות ורגשיות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

)בני משפחה, אנשים משמעותיים בחיים, תדירות ותוכן המפגשים, טיב מערכות  קשרים חברתיים

 היחסים(: _________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 אישיות(_____________-ןי)נקודות חוזק וחולשה בקשרים ובמיומנויות ב אישיים-ןייחסים ב

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 
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)מסגרות חברתיות, קבוצות, יצירת קשרים בכניסה למקומות חדשים  ריםרגשות ומחשבות הקשו

 ..(________________________________________.חדשים, דפוסי למידה

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 _______________________________________________התנהגות במצבי לחץ

____________________________________________________________________ 

 )גינוגרם חברתי( מיפוי רשת חברתית בעבר ובהווה 
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כפי שמופיעה בחוברת ההכשרה  –: הגדרת תפקיד הרכז 7נספח 

 "עמיתים לנוער"לרכזי 

 הגדרת תפקיד רכז/ת התוכנית

 בני נוער ומשפחותיהם.  עשרים רכז/ת התוכנית ת/יעבוד במשרה מלאה עם

  בני הנוערעם פרטניים מפגשי ליווי עריכת  

 ראשונים בתדירות של אחת לשבוע. לאחר החודשים השניים או שלושה בערכו יי המפגשים

מכן תדירותם תיגזר מהתוכנית השיקומית שתוגדר ומהצורך של הנער/ה ומשפחתו, בתדירות 

  של לא פחות מאחת לחודש.

  היכרות, תכנון תוכנית שיקומית בתחום החברתי בהתאם למטרותיו יוקדשו להמפגשים

החברתיות של המשתתף ומשפחתו, בחירת פעילות פנאי/חברתית/קהילתית, הכנה 

ושימוש בהשתלבות כמרחב להשגת  להשתלבות, מתן תמיכה, ליווי ומעקב לאורך ההשתלבות

 . מטרות חברתיות

  ליווי ההשתלבות תוך לימוד ותרגול מיומנויות להכנה ול קבוצה למיומנויות חברתיותהפעלת

אופי איתן מתמודד המשתתף בניסיונו להשתלב בקהילה. שחברתיות והעלאת הסוגיות 

 קבע בהתאם לצורכי המשתתפים. מספר אפשרויות לקבוצות:יהקבוצות י

 ( קבוצות סקיטscitבנות ) (יםמפגשים )לאחר קורס סקיט שיועבר לרכז עשרים. 

  מפגשים 12בהשתלבות החברתית בנות קבוצות תמיכה. 

  אישיות באמצעות טבע, אתגרים -ביןקבוצות משולבות לנוער ללימוד מיומנויות תקשורת

 .וסביבה )בשיתוף מחלקת הנוער של החברה למתנ"סים(

  גיוס חונכים, הצמדת חונכים למשתתפים, הדרכת חונכים 

  על מנת שיהיו קרובים בגילם וברוחם למשתתפים. הם 25–18החונכים יהיו צעירים גילאי ,

  .צבאית/סטודנטים באוניברסיטה-קדםיהיו מתנדבים שיגויסו דרך שנת שירות/מכינה 

  המלצות שתי וייבדקו לפחות ריאיוןלכל חונך פוטנציאלי ייערך.  

  ת הנפש שיכללו: מידע על בריאו ,מפגשי הכשרה לפני המפגש עם המתבגרים 3החונכים יקבלו

)פסיכופתולוגיה בדגש על השתלבות חברתית(, גישת ההחלמה בבריאות הנפש, סדנת הסברה 

אישית, מהות הקשר בין -במיומנויות תקשורת בין השתועבר על ידי מתמודד ורכז/ת, סדנ

 המשתתף לחונך )מטרות הקשר, כיצד לבסס קשר בגובה העיניים, גבולות, מודלינג וכד'(. 

 רכז/החונך לצורך היכרות מעמיקה והכנה להיכרות עם המשתתף תיערך פגישה של ה

 .ומשפחתו

 תיערך פגישת היכרות משותפת עם הנער/ה ומשפחתו. 
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 בנה תוכנית שיקומית פרטנית המגדירה את מטרות החונכות בשותפות מלאה עם הנער/ה, ית

  .משפחתו, הרכז/ת והגורם המטפל המרכזי

 התוכנית תוערך לאורך תקופת החונכות. 

 של שעה וחצי אחת  והדרכה קבוצתית ,החונכים יקבלו הדרכה פרטנית של שעה אחת לחודש

 לחודש. 

 שלושה פגשיהרכז/ת י/ת :עם הורי המשתתף לתמיכה בתהליך ההשתלבות מפגשים 

על מנת לסייע  ,הורי המתבגרמפגשים עוקבים בתחילת הקשר ולאחר מכן אחת לחודש עם 

 . וכן לשם תיווכם לגורמי סיוע ותמיכה בקהילה להורים לתמוך בתהליך ההשתלבות של ילדם

 כנית הסברה בקרב צוות המרכזים הקהילתיים ובני נוער בחינוך הבלתי ובנייה והעברת ת

ותאפשר חשיפה  ,בניית תוכנית הסברה שתיתן מידע וכלים למניעה ופנייה לסיוע :פורמלי

עם בני נוער המתמודדים עם מגבלה נפשית. הסדנאות יונחו בשיתוף עם מתמודדים  והיכרות

 עם מגבלה נפשית. 

 סדנת הסברה שנתית לצוות המרכז הקהילתי. 

 כגון מדריכי וחניכי תנועות נוער, מדריכי או  ,סדנת הסברה שנתית לקבוצה נוספת בקהילה

תפי פעילויות קהילתיות שונות משתתפי חוגים ופעילויות המרכז הקהילתי, מדריכי ומשת

 במרחב הקהילתי )מקומות התנדבות לנוער/קבוצות חברתיות וכד'(.

 לגיוס משתתפים ולקיום קשר קבוע לעבודה בשיתוף  :קשר עם גורמים מפנים לתוכנית

 פעולה לקידום המטרות השיקומיות/טיפוליות של המשתתף ובמעורבותו. 

 הגעה לבית החולים, קיום קשר אינטנסיבי עם  :קשר אינטנסיבי עם בית החולים המפנה

הרפרנט מטעם בית החולים, חשיפת צוותי בית החולים )המרפאה ומחלקות האשפוז( 

 לתוכנית, קשר קבוע עם מתאם הטיפול בנער/ה מטעם בית החולים. 

  מיפוי קהילתי ויצירת קשרים ושיתופי פעולה במרכז הקהילתי ועם גורמים קהילתיים

 ירת היצע הפעילויות להשתלבות המשתתפים.רלוונטיים ליצ

 הפניית ללתיווך ו ,מיפוי קהילתי של מענים למשפחות ולבני נוער עם קשיים נפשיים

 המשפחות.

 הוריהם.להעברת שאלוני המחקר למשתתפים ו 
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 לחודש, בממוצע שנתי מתבגרים והוריהם עשרים רכז/ת לליווילממוצע הנדרש הזמן ההערכת 

מס' שעות  תיאור תפקיד תחום

 חודשיות

מיפוי קהילתי ויצירת קשרים ושיתופי פעולה במרכז הקהילתי  עבודה מערכתית

ועם גורמים קהילתיים רלוונטיים ליצירת היצע הפעילויות 

להשתלבות המשתתפים )חוגים, פעילויות חברתיות, מקורות 

 התנדבות, תנועות נוער וכד'(

4 

נוער עם קשיים מיפוי קהילתי של מענים למשפחות ולבני  

הפניית המשפחות )מרכזי לויצירת קשרים לתיווך ו ,נפשיים

 ייעוץ למשפחות, רווחה, חינוך, מרפאות וכד'(

4 

הגעה לבית החולים,  :קשר אינטנסיבי עם בית החולים המפנה 

קיום קשר אינטנסיבי עם הרפרנט מטעם בית החולים, חשיפת 

צוותי בית החולים )המרפאה ומחלקות האשפוז( לתוכנית, 

 קשר קבוע עם מתאם הטיפול בנער/ה מטעם בית החולים.

8 

קשר עם גורמים מפנים לתוכנית )מרפאות קהילתיות( לגיוס  

בשיתוף פעולה לקידום משתתפים ולקיום קשר קבוע לעבודה 

 המטרות השיקומיות/טיפוליות של המשתתף ובמעורבותו. 

6 

קשר שוטף עם רכז/ת הנוער היישובית והתעדכנות בפעילויות  

 לנוער, בפידבקים סביב שילוב המשתתפים

4 

ופגישות עם מנהל/ת השתתפות בישיבות צוות במתנ"ס  

 המתנ"ס

4 

 28 כ עבודה מערכתית"סה 

חודשים ה שלושה-שנייםערכו ביי המפגשים :מפגשים פרטניים עבודה פרטנית 

ראשונים בתדירות של אחת לשבוע. לאחר מכן תדירותם ה

תיגזר מהתוכנית השיקומית שתוגדר ומהצורך של הנער/ה 

יוקדשו להיכרות,  ומשפחתו, בתדירות של לפחות אחת לחודש.

להשתלבות,  בניית תוכנית שיקומית, בחירת פעילות, הכנה

ליווי לאורך כל תהליך ההשתלבות לשם מתן מענה לקשיים 

ולשם שימוש במרחב הפעילות להשגת מטרות חברתיות 

 .)למידת מיומנויות חברתיות, תרגול השתלבות בקבוצה ועוד(

50  

ערך פגישת היכרות מקדימה עם ההורים יבתחילת הקשר ת הדרכה הורית

עם הנער/ה. ביקור בית בנוכחות ולאחר מכן פגישה משותפת 

ערך הדרכת הורים אחת לחודש לשם יהורים. באופן שוטף ת

25 
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ולשם תיווך לגורמי סיוע  תמיכה בתהליך שעוברים הנער/ה

 .ותמיכה קהילתיים למשפחה

 .גיוס והכנת המשתתפים לקבוצה הפעלת קבוצה

 הכנה וליווי ההשתלבות תוך לימוד ותרגול מיומנויותל ההנחי

איתן מתמודד המשתתף שוהעלאת הסוגיות  ,חברתיות

קבע בהתאם יאופי הקבוצות י בניסיונו להשתלב בקהילה.

 לצורכי המשתתפים. 

 ( קבוצות סקיטscitבנות ) מפגשים עשרים 

  קבוצות תמיכה בהשתלבות החברתית ולימוד מיומנויות

 מפגשים 12חברתיות בנות 

 מוד מיומנויות קבוצות משולבות עם נוער "נורמטיבי" ללי

תקשורת באמצעות טבע, אתגרים וסביבה )בשיתוף 

 .סים("מחלקת הנוער של החברה למתנ

7 

גיוס חונכים באמצעות קשרים עם גורמים מפנים פוטנציאליים  הפעלת חונכים

 .ופרסום בקהילה

2 

 4 .אישי, בירור עם ממליצים ריאיון 

המשתתף מפגש היכרות מעמיקה עם החונך והכנה למפגש עם  

  .ומשפחתו

3 

 3  .מפגש משותף עם החונך, המשתתף ומשפחתו 

, ומעקב משותף אחריה תוכנית שיקומיתמשותפת של  כתיבה 

 .דשיםחו שלושהאחת ל

 

 4 .ימים לכל החונכים שלושה הכשרה בת 

והדרכה קבוצתית אחת  ,הדרכה פרטנית שעה אחת לחודש 

  .לחודש

20 

 36 סה"כ הפעלת חונכים בחודש 

אום, תכנון והעברת סדנת הסברה שנתית לצוות המרכז ית הסברה בקהילה

  .הקהילתי

1 

אום, תכנון והעברת סדנת הסברה שנתית לקבוצה נוספת ית 

כגון מדריכי וחניכי תנועות נוער, מדריכי או משתתפי  ,בקהילה

חוגים ופעילויות המרכז הקהילתי, מדריכי ומשתתפי פעילויות 

קהילתיות שונות במרחב הקהילתי )מקומות התנדבות 

 לנוער/קבוצות חברתיות וכד'(.

2 
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 2 הסברה בלתי פורמלית לאפשור ההשתלבות של המשתתפים 

 5 סה"כ הסברה בקהילה בחודש 

 2 דוחות  עבודה משרדית

 2 העברת שאלונים בקרב המשתתפים והוריהם  

ניהול תיקי משתתפים )החתמה על הסכמת הורים וויתור  

, בתוכנת הקומקס סודיות, טופס גורם מטפל, תיעוד כל מפגש

 .מילוי שאלון הצטרפות, עדכון תוכנית שיקומית(

2 

 6 סה"כ עבודה משרדית בחודש 

 3 הדרכה פרטנית  והכשרההדרכה 

 3 הדרכה קבוצתית 

 2 ישיבת צוות  

 1 הכשרה וימי עיון  

 9 סה"כ הדרכה והכשרה לרכז/ת לחודש 

 168 כללי "כסה 
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 מפעלים מיוחדים

 -   1מס'   .1974, אלחנן בלומנטל, הבראה לאמהות למשפחות מרובות ילדים 

 -   2מס'   .1975, שרה בבלי וגילה מיכאלי, הערכת התוצאות של הדרכה תזונתית למשפחות מרובות ילדים 

 -   3מס'   .1975, 1975 – 1969בשכונת גונן בירושלים בשנים  "קשיש לקשיש"

  , אגי מיינהרדה"סיוני לשיפור שירות ההזנה בבתי הספר בלוד וברמלה בשנת הלימודים תשלינ מפעל 

 .1976ונעמי פינטון, 

 -   4מס'  

 -   5מס'   .1976נעמי פינטון,   ,חינוך והדרכה לאורח חיים חסכוני למשפחות מרובות ילדים 

 -   6מס'   .1976וינשטיין,  , רחל סיוני ליצירת תהליך אבחון תעסוקתי לקשישיםימפעל נ 

 -   7מס'   .1977, נעמי פינטון ואגי מיינהורד, סיוני לשירות הזנה כולל בכפר סבאימפעל נ 

 -   8מס'   .1978, נעמי פינטון,  ,פרויקט עבודה קהילתית בשכונת שפרינצק בקרית שמונה 

ות(; לי ללא מבחן הכנסאניברסרות אוי)ש מפעל נסיוני לסיוע משפטי חינם בנושאי ביטוח לאומי 

 .1979שטיינר ויוסף זילבר,  ראובן ,1978, סקר מעקב

 -   9מס'  

יה כלפי שאלות של בריאות הנפש )ממצאים מתוך סקר בשכונות מצוקה יעמדות האוכלוס 

 .1980נעמי פינטון,  ,בירושלים(

 -  10מס'  

 -  11מס'   .1981ליברמן , ברנדה מורגנשטיין ורונית השירות המקיף לקשיש בטבריה 

 -  12מס'   .1981, נעמי פינטון, קט לעזרה הדדית של נוער בשכונת רוממה, ירושליםפרוי –חונכות    

  ,  ברק- שרותים נחוצים ועלותם, חלק א', בני –צרכים רפואיים וסוציאליים של קשישים מוגבלים   
 .1981ר יוסף זילברשטיין, "ד ראשי  חוקר

 -  13מס'  

 -  14מס'   .1982,  נעמי פינטון, ח סיכום דו –לעזרה הדדית של נוער בשכונת רוממה, ירושלים  פרויקט –חונכות  

 -  15מס'   .1983, ברנדה מורגנשטיין ורונית ליברמן, לסיוע לאלמנות שאירים םניסיוניימפעלים  

 -  16מס'   .1983מורגנשטיין,  ברנדה ,14 - 3לילדים נכים בגיל  קצבה –חוק ביטוח נכות כללית  

 -  17מס'   .1984, יעקב צדקה ומרים שמלצר, חימום בתי קשישים בשכונת נחלאות בירושלים 

 -  18מס'   .1984ברנדה מורגנשטיין,   ,מפעל תעסוקה לקשישים, קרית גת 

בני ברק  – ואספקתם על ידי המשפחה וגורמים בקהילה היקף הצרכים לטיפול אישי ולעזרה ביתית 
 1984ברנדה מורגנשטיין,   ,ובאר שבע

 -  19מס'  

 -  20מס'   .1985, ברנדה מורגנשטיין ופרלה ורנר, הערכת מוגבלות תפקודית של נכים, שירותים מיוחדים לנכים 

 -  21מס'   .1985, שרית בייץ, ברנדה מורגנשטיין, מרים כרמלי, מועדונים פסיכוגריאטריים בירושלים 

 -  22מס'   .1985נעמי פינטון ויהודית סלעי,   ,מעקב מחקרי –לט לנשים מוכות, אשדוד מק 

 ברנדה מורגנשטיין, פרלה ורנר ומרים כרמלי,   ,הדרכת בני משפחה המטפלים בקשישים מוגבלים בביתם 

1985. 

 -  23מס'  

 -  24מס'   .1985רנר, ברנדה מורגנשטיין ופרלה ו  ,מתנדבים לעבודה קהילתית הכשרת פנסיונרים 

 -  25מס'   .1986, ברנדה מורגנשטיין ומרים כרמלי, סדנא לאלמנות שאירים במסגרת מחלקת השיקום 

 -  26מס'   .1986, נעמי פינטון ויהודית סלעי, 1983/4סיכום שנת מעקב  –מקלט לנשים מוכות, אשדוד  

 -  27מס'   .1988, יהודית סלעי ונעמי פינטון, כהמחקר הער –פרויקט הכשרה בלתי פורמלית למטפלות בית  

 -  28מס'   .1988, אדית דר, תוכנית למניעת לידות מוקדמות בבית שמש 

 , רמת גן –מערך שירותים מוגבר בקהילה לקשישים סיעודיים שקיבלו אישור לסידור במוסד סיעודי  
 .1989מורגנשטיין,  כרמלי וברנדה  מרים

 -  29מס'  

 -  30מס'   .1989, דינה סגל, נעמי פינטון ודבי עובדיה, מיוחד לגמילה מאלימות במשפחה מפעל 

 -  31מס'   .1989דבי עובדיה,  , חונכות ילדי אסירים 
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 -  32מס'   .1989פרלה ורנר וברנדה מורגנשטיין,  , ניידת שירותים לקשישים מוגבלים –שיבולת  

מוראי ותמר הרון, -,  ברנדה מורגנשטין, שרית בייץ יעוד, חלק א'סיונית של חוק ביטוח סיההפעלה הנ 

1989. 

 -  33מס'  

 -  34מס'   .1989הדסה האז,  , ית שרת בחולוןיס התיכון העירוני קר"קט גמלאים בביהפרוי 

 -  35מס'   .1990דבי עובדיה,   , 'לחונכות ילדי אסירים, שנה ב מפעל מיוחד 

 -  36מס'   .1990מוראי, -, שרית בייץאבות של משען שירות פסיכולוגי בבתי 

 -  37מס'   .1990,  שאול נמרודי, הלוואות לעזרים רפואיים –מפעל מיוחד  

 -  38מס'   .1990,  אדית דר וענת שמש, תוכנית התערבות למניעת לידות מוקדמות בבית שמש, שנה ב' 

 -  39מס'   .1990ג'ולי צוויקל,   ,  ליים במפעל פולגת קרית גתקליטה והדרכה של עובדי יצור ישרא –ח מסכם  דו 

 -  40מס'   .1990מוראי, -,  שרית בייץ מעקב –סיונית של חוק ביטוח סיעוד, חלק ב' יההפעלה הנ 

 -  41מס'   .1990,  חסיה קליבנסקי, קבוצות לעזרה הדדית לבוגרי הסדנאות לגמילה מאלימות במשפחה 

 -  42מס'   .1991,  יעקב צדקה,  שישים בטבריהמשפחתונים לק 

 -  43מס'   .1991דבי עובדיה,   ,קו חירום לנשים מוכות 

תמר הרון   ,הדרכה בתחום המיני להורים ולסגל בית הספר לילדים בעלי בעיות מוטוריות בעפולה 

 .199ודבי עובדיה, 

 -  44מס'  

 -  45מס'   .1992, אדית דר  וענת שמש, ת שמש, שנה ג'תוכניות התערבות למניעת לידות מוקדמות בבי 

ר אריאלה  ,  שלומית לוי ודקבוצות לעזרה הדדית לבוגרי הסדנאות לגמילה מאלימות במשפחה 

 .1992פרידמן, 

 -  46מס'  

 -  47מס'   .1992,  תמר צמח ומרים שיף, קט סדנאות לנשים לאחר לידה באור עקיבאפרוי 

 חביבה   ,ל: תוכנית קהילתית למניעת שימוש בסמים במועצה האזורית מעלה יוסף"מפעל מיוחד סמ 

 .1992  בר וג'אסר עסאקלה,

 -  48מס'  

 -  49מס'   .1992,  חנה פרימק,  משפחתון לקשישים: דגם חדש לטיפול יום בקהילה 

 -  50 מס'  .1992,  דליה גורדון, ל במקום אנשי מילואים קליטת מובטלים בעבודה בצה 

 -  51מס'   .1993,  דבי עובדיה, עולים-י ומורים  אתגר משותף לילדי משפחות זהב 

 -  52מס'   .1994שרון, - ר קרול רזאל ועינת בנבנשתי ד  , הגורם האנושי –הערכת התכנית בטיחות סביבתית  

 -  53מס'   .1994נר, ר יעקב אזרחי ואילן רוזי"פיתוח מסלולים מקצועיים לחיילות בגיוס מיוחד,  ד 

מפעלים מיוחדים לתעסוקה למרותקים לביתם: 'תכנית ברכה' בקרית טבעון, 'בית מלאכה נייד'  
 .1994הנק הבסי ובלהה ז'יסלין,   ,בחיפה

 -  54מס'  

דבי   ,הדרכה בתחום המיני לסגל בית הספר, לילדים בעלי בעיות מוטוריות בעפולה, שנה שנייה 
 .1994  עובדיה,

 -  55ס'  מ

 -  56מס'   .1995,  חביבה בר, מעקב מחקרי –מרכז חירום טיפולי לילדים ולהורים בקרית אתא    

 -  57מס'   .1996,  הנק הבסי ובלהה ז'יסלין, תעסוקת בית למרותקים –ל "תב 

 -  58מס'   .1996יוסף, -,  דבי עובדיה לווי תעסוקתי לאסירים משוחררים 

 -  59מס'   .1996ר ג'ולי צוויקל, "ד  ,  נפילות קשישים בבאר שבעמניעה וטיפול ב 

 -  60מס'   .1996,  שמעון שפירו ודפנה פרומר, 'שלב א –יפו, מחקר הערכה -היחידה  לדרי רחובות תל אביב 

ר אברהם כרמלי, נעמה הררי וטליה ",  דהכשרת מתמכרים לשעבר כמדריכי גמילה, מחקר הערכה 

 .1996בראל, 

 -  61מס'  

 -  62מס'   .1996יוסף, - ,  דבי עובדיהטיפול קבוצתי לנפגעי פגיעה מינית ולבני משפחותיהם 

 -  63מס'   .1997,  דבי יוסף, ליווי תעסוקתי לאסירות משוחררות 

 -  64מס'   .1998שמעון שפירו ודפנה פרומר,  , יפו, מחקר הערכה, שלב ב'-אביב-היחידה לדרי רחובות תל 

 -  65מס'   .1999,  פרלה ורנר, מועדון הזיכרון לקשישים הסובלים מירידה קוגניטיבית ובעיות זיכרון 
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 -  66מס'   .1999ר יעקב אזרחי, ",  דפיתוח מנהיגות במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן 

 -  67מס'   .1999ר אברהם כרמלי, גב' נעמה שמיר וגב' לילי יצחקי, ",  דמתחברים לנוער מנותק 

 -  68מס'   .1999ר עמנואל חיגר, ",  דחינוך מיני לנוער חרש 

  -  69מס'   . 1999,  דינה קידר וגדעון טלשר, מרכז מידע וסיוע לילדים, אשדוד 

  -  70מס'    2000אברהם כרמלי, גב' נעמה שמיר וגב' לילי יצחקי,  ד"ר   , סדנא להכרת עולמו של הילד המיוחד  

  -  71מס'   .2000ר הלל נוסק, ",  דפרויקט 'גיל הצפון' גמלאים יוצרים, מפיקים ומשדרים שידורים קהילתיים  

  -  72מס'   .2000רוזליס,רפי יודלביץ, -ר מירי לוין און, ד-נעמה בר , קבוצות לילדי נגמלים מסמים  

חגית הכהן ו באהר-חיה אמזלג   , תוכנית ההכשרה של מתנדבי עמותת סינגור קהילתי )חנות הזכויות( 
 . 2000 ,  וולף

  -  73מס'  

 -  74מס'   .2000און, -חגית הרטף, נעמה בר  , כיוון חדש לגברים אלימים –נועם -בית 

  סביליה, נביל חטאב וניצה רסקין,-ר הלנה סינה דה",  דספריות עבור ילדים ובני נוער-פרויקט מועדוניות 
2001 

 -  75מס'  

 -  76מס'     .2001באהר וחגית הכהן וולף, -חיה אמזלג  , ירות קלט לנשים בסיכון וילדיהןד 

  -  77מס'   .2001ר אברהם כרמלי, רנה פוזנר, סיגל רוביצ'ק ושרה בלומנפלד, ",  דאמהות למען אמהות 

 -  78מס'   . 2001ר ריקי סויה,  ר מרק ויסמן וד",  דתכנית טיפול נמרץ לגמילת אלכהוליסטים 

ר אברהם כרמלי, אייל אגוזי ",  דמדריכים חברתיים: הערכת הכשרה, מיפוי התפקיד והערכת התפקוד 
 .2001, ולימור חדד

 -  79מס'  

באהר וחגית הכהן וולף, -חיה אמזלג  ,  אבות אסירים בתהליכי שחרור ומשוחררים: בית ספר להורים 
2002  

 -  80מס'  

    -  81מס'   2002סביליה, -הלנה סינה דה "רד  , בית חם לצעירים 

  -  82מס'   .2002קטרינה בודובסקי וטלל דולב,  , שיח-הזמנה לדו 

        -  83מס'   .  2002בת כצמן והווארד ליטווין,   , הגנה על קשישים ומניעת אלימות נגדם בהרצליה 

 -   84מס'  .2002יהודה מור,  , בית ספר שדה המשלב אוכלוסיות מיוחדות 

למען יוצאי  אתיופיה על הטיפול ומצב הבריאות בקרב   רפואה שלמה השפעת תכנית ההתערבות 
 .  2002ניראל, שורוק איסמעיל ומרק טרגין, נורית  , לי  אסתמה וחולי  סכרתחו

 -   85מס' 

 -   86מס'  . 2002ריג, אמנון טימר, ארנונה סינבני ועירית ש  ,'מרכז יום לאסירות משוחררות, חלק א 

 -   87מס'  . 2003ר פייסל עזאיזה,  ארי וד-ר עדיטל בן"ד  , ן( בשפה הערבית קווי מצוקה )ער 

יהודה מור,   , התערבות עבור ילדים ונוער שהוריהם התגרשו או נמצאים בתהליכי פירוד וגירושין 
2003 . 

 -   88מס' 

 -   89מס'  .2003ר מרק ויסמן, "ר רירי סויה וד"ד , מרכז יום לאסירות משוחררות, חלק ב' 

 -   90מס'  .2004, ר רחל טלמור"פרופ' שונית רייטר וד ,פעילות גופנית מכלילה 

דוד, -בעז מ. בן  ,'הפוך על הפוך'לנוער  תנדבים והתנדבות במרכזי מידע ויעוץמ : התנדבות עובדת 
 . 2004רנאל, לוונטל, -חסקי ידב

 -   91מס' 

 -   92מס'  .2004, באהר-גית הכהן וולף וחיה אמזלג,   כמה אנחנו שונים/כמה אנחנו דומים 

 -   93מס'  .2005, ימין וגלי אורון-אברהם כרמלי, איריס רביד ר"ד,  אמהות למען אמהות 

 -   94מס'  .2005, יאיר-רודוי וקרן שליט-חיה שנפ ם כרמלי,רהאב,  ליותאתוכנית ההזנה במסגרות פורמ 

 -   95מס'  .2005,  ר ריקי סויה"ר מרק ויבמן וד"ד,  PDD המרכז למשפחה המתמודדת עם אוטיזם/ –בית לורן  

              -   96מס'  .2005, ר מרק ויסמן ר ריקי סויה וד"ד,  ד"תשס-ג"מועדונית בני ארזים תשס 

    -   97מס'  .  2005, מירי מונק,  העצמת נשים בדואיות בנגב 

, ר מאיה חושן ומיכל קורח"ד  , ממזרח ירושליםחיזוק הקשר והתקשורת בין הורים לילדים לקווי שמיעה  
2005 . 

 -   98מס' 

 -   99מס'  .2006, ר הנק הבסי"ד,  הלקוח במרכז 

 -  100 מס' .2006, אירית מירו ועמנואל גרופר,  יתייפנימ-שימור ושיקום קשרי משפחה בעת סידור חוץ ביתי 
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 -  101מס'  .2006, ר שוקי הנדלס"ד  ,  משבר תעסוקתי לפרנסה –המושבים  

 -  102מס'  .2006, און, קרן קופיעץ, עביר גאנם ואווה שדה-נעמה בר  , זוגות-קן 

 -  103מס'  .2006, אירית מירו ואמין חאג' יחיא,  עלה של זית 

 -  104מס'  . 2006, אלאיב ברמן, נורית שטרוסברג ודניז נאון , תחנות מידע וייעוץ לעיוורים וכבדי ראייה 

 -  105מס'  .2006, פישמן-מלכה כורזים ותמר תומר    ,תוכנית לפיתוח מנהיגות של אזרחים ותיקים 

 -  106מס'  .2006, ר יאיר עמרם"ד  , אור לילד ביישובי הנגב 

 -  107מס'  . 2006, ןיונס ויצחק פרידמ-אדוה הים  , שילוב נכים בקהילה 

 -  108מס'  . 2006ר רון שור, "ד  , בנוער בסיכון במסגרת הקהילה  פרויקט בית רשת לטיפול 

 -  109מס'  . 2006, ר שוקי הנדלס"ד  , ת("תוכנית תעסוקתית עבור בלתי מועסקים )מודל רש 

 -  110מס'  . 2007רלה ורנר, פרופ' פ  , ופיתוח ערכת פעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בבית 

שמעון שפירו איילי, -מרים גולן, בתיה פנחסי, רונית חיימוב,  דרור: מקלט חירום לבני נוער הומולסביים 
 .2007 ,וטטיאנה זסלבסקי 

 -  111מס' 

 -  112מס'  .2007, ר עמליה סער"ד  , ךעסק משלָ 

-סביליה, אלה אדלר-הלנה סינה דה "רד   ,היחידה למניעה וטיפול באלימות כלפי קשישים בחיפה 
 .2007אלבאז, -ותםר ין ומיכלינשטרוב

 -  113מס' 

 -  114מס'  2007, באהר - חיה אמזלגו  וולף חגית הכהןר "ד  , מועדון חליפין קהילתי 

 -  115מס'  .2007פרופ' פרלה ורנר,   , מודל לפיקוח ומעקב על חוק ביטוח סיעוד 

 -  116מס'  .2007, נגה שגיב ונעמי שטרוך  , תיות פסיכאטריווכת לאנשים עם מוגבלמהשכלה אקדמית נת 

 -  117מס'  .2007, בטי סבוו ר חגית הכהן וולף"באהר, ד-חיה אמזלג  , מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה 

 -  118מס'  .2007, ר דוד סנש"ד ,לאה לנגזם, ר דוד גרין"ד, בלה גילוץ  , פינת חי טיפולית לילדים חולי סרטן 

 -  119מס'  .2007יחיא, -ר ג'הד חאג'"יפה וד-אירית מירו  ,  בית חם לנערות ולנשים רווקות בפרדיס ובשפרעם 

 -  120מס'  .2007, אירית מירו וטליה קונסטנטין  , תכנית ביחד בטרית הכרמל 

 -  121מס'  . 2007, ר מרים ברזון ד ו נה פיגין  "רד    ,'אילן'מרכז ללמידה פעילה ולהעצמה חברתית של  

 -  122מס'  . 2007, ר מאיה חושן, מיכל קורח, שירי בורנשטיין"ד   , הוריות במגזר החרדי-העצמת משפחות חד 

 -  123מס'  .2008, ורמן וג'ני ברודסקי-ר איילת ברג"ד  , תוכנית להגנה על קשישים במגזר הכפרי 

ר מלכה  יעקב אזרחי ודר "ד  , ם בעלי קשיי תקשורת ולקויות למידהרעים: מסגרת חברתית לצעירי 
 .2008, שבתאי

 -  124מס' 

 -  125מס'  . 2008, לובה בליןו אפל-ר אורנה בראון"ד  , שירות אישי לבטיחות ילדים  

 -  126מס'  . 2008, יואב סנטו ד"ר  , פרויקט הורים נפגעי סמים 

 -  127מס'  . 2008, הנדלס שוקי ר"ד  , המרכז לתעסוקת מבוגרים 

 -  128מס'  . 2008ר רון שור, "ד   ,בנפשנו: מוקד נגישות בבריאות הנפש 

 -  129מס'  .2008, ר מייק נפתלי ופרופ' גיורא רהב"ד  , הילה הבדואית בנגבקפיתוח משאבי התנדבות ב 

 -  130ס' מ .2009, ר רון שור"ד  , ת: קידום, שיתוף ותקשורת תוכנית קש 

, פרופ' מייק נפתליר "ד  , מתבגרים מתנדבים מסייעים למתבגרים נפגעי נפש  –מבדידות לשייכות   
 .2009, ר אהרן יורק גיורא רהב, ד

 -  131מס' 

אברהם   , קידום נגישות ושימוש בטכנולוגיית עזרי שמיעה לאנשים לקויי שמיעה – שומעים הקול 
  .2009כרמלי ואדווה  הרטמן, 

 -  132מס' 

ודר' חגית  באהר-חיה אמזלג  ,  אנשים עם מוגבלותל סכסוכים הקשוריםב לקידום הגישור  התכנית 
 .2009, הכהן וולף

 -  133מס' 

 -  134מס'  .2009, ר חגית קליבנסקי"דו ירי מונקמ  , שילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בצופים 

גיא אנוש, גלי  ר"ר אלי בוכינדר, ד"מיכל שמאי, ד ר"ד  , יםלאסירים משוחררים אלימ  מפתחות הוסטל  
 .2009, דותן ויעל ברזילי

 -  135מס' 

 -  136מס'  .2009פרופ' אורי ינאי,   , ה"פרויקט תלמ לובם של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בשוק העבודה:שי 
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מודדים עם הפרעה עגלות קפה, מסגרת תעסוקה שיקומית בסביבת חיים נורמטיבית לאנשים המת 
 .2009פרופ' נעמי כץ, ענת רווח ואורנית זיו,   , נפשית

 -  137מס' 

 -  138מס'  .2009, ר מלי שחורי ר יעל אידיסיס וד"ד  , מרכז יום לטיפול בעברייני מין בקהילה  

 -  139מס'  .2009, רמי בנבנישתי  , ביתית חסרי עורף משפחתי-תוכניות לבוגרי מסגרות השמה חוץ  

    ,הפועלת לשילוב בני נוער עם וללא מוגבלויות במשחק כדורסל בכיסאות גלגלים  גל-סל תוכנית ה 
 .2010טלי היוש, גילה ווגל, שחר גינדי, 

 -  140מס' 

 -  141מס'  .2010, ר שוקי הנדלס"ד    ,חממה עסקית לנשים 

, סבו בטי ר חגית הכהן וולף, "ד    , ות לאומימכינה לחיים, תכנית שילוב נכים בלימודים ובשיר –כנפיים  
 .2010, מארק  דקלה

 -  142מס' 

 -  143מס'  .2010ר אברהם כרמלי, אמיר פלק  ושרון פקמן,  "ד  , שכן טוב 

פרופ' רבקה לזובסקי, מיכל    , תוכנית תעסוקה עבור נפגעות תקיפה מינית בחיפה ובראשון לציון 
 .2010,  נגומונסו-היישריק, עינת יצחק

 -  144מס' 

 -  145מס'  .2011יונס, תמי ברוש, -אדוה הים  , תחנות מידע ללקויי שמיעה –מקשיבים לך  

 -  146מס'  .2011ר אבי גריפל וליאת הבר, "ד  , הערכה מחקרית –קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים 

 -  147מס'  .2012אברהם כרמלי, אמיר פלק, יעל גורודינסקי, ישי המנחם,  ר"ד   ,אבן דרך 

 -  148מס'  .2012, ואריאל צימרמן פרופ' אברהם אופק  , ר תעסוקתי לפרנסהב  ש  מ   – הקיבוצים

 -  149מס'  .2012יואה שורק, פידא ניג׳ם, דליה בן רבי,    ,הורים: המודל האזורי הנייד-מרכז ילדים 

 -  150מס'  .2013ד״ר ארי נוימן, רינה נוימן, ליטל ברלב קוטלר,   , אני יכול להצליח  –תוכנית איל 

סביליה -פרופ׳ הלנה דה   , כללת תל חימרכז תמיכה לתעסוקה לבוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה במ
 .2013סינה, מיכל רז, עמית רוטמן, 

 -  151מס' 

ד״ר טלי היוש, מיכל היישריק,   , תכנית הבתים השיקומיים לנשים צעירות המחלימות מהפרעות אכילה
 .2013, מונסונגו, פרופ׳ רבקה לזובסקי-עינת יצחק

 -  152מס' 

  , בעלת צרכים מיוחדים נפגעי אלימות או פוגעים ובני משפחותיהם מרכז ייעוץ וטיפול לאוכלוסייה
 .2013, ויטמן-ר חגית הכהן וולף, תחיה בן דוד"ד

 -  153מס' 

, ד"ר חן תוכניות לשיקום בקהילה של צעירים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית: הישגים ואתגרים
 .2014ליפשיץ, 

 -  154מס' 

עתליה ד"ר  רכה למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש של ההורים,ציפור הנפש: מרכז פעילות והד
 .2014, מוסק

 -  155מס' 

 -  156מס'  .2015, ברגר ענבל ,רוזנשטיין ברברה ד״ר ,סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש -מדברים בעד עצמם" "

 -  157מס'  .2015, יצחק שנור ומעלה, 60תכנית תעסוקה לבני 

 -  158מס'  .2015, ד"ר שוקי הנדלס ,תעסוקהמיזם שילוב נשים ב

 -  159מס'  .2015, ד"ר שוקי הנדלס ,ַקו פתוח לתמיכה, לייעוץ ולליווי תעסוקתי -ַקו" -תכנית "תעסו

 -  160מס'  .2016, הדר סמואלברוך רוזן, דניז נאון,   ,הערכת התוכנית –" יד מכוונת"

 -  161מס'  .2016, פרופ' ישעיהו הוצלר  ,קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים +60 -

, אפשטיין-גרבר פאולה ר"רועה, ד פרופ' דיוויד, בחדרה נפש לנפגעי קלבהאוס מודל יישום -בראשית 
2016. 

 -  162מס' 

, אפשטיין-גרבר פאולה ר"רועה, ד פרופ' דיוויד, כפולה תחלואה עם ותעסוקה לאנשים שיקום - מאור מרכז
2016. 

 -  163מס' 

, ד"ר עתליה מוסק, ד"ר אילה כהן, שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות -שמ"ש 
2016. 

 -  164מס' 

ד"ר  עם ליקויי למידה והפרעות קשב , 35-20תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי –עתיד בטוח לצעירים 
 .2016יונתן אייל, יוסף קרן־אברהם, דורי ריבקין, 

 -  165מס' 

 -  166מס'  .2017, אבי גריפל, אפרת מישור בן דודד"ר  , "כלים שלובים": דוח מסכם של מחקר הערכהחנות 

שיקומי לבוגרים עם מוגבלות שיכלית, אוטיזם -שמוש בכדורגל ככלי חינוכי –"משחק החיים" 
 .2017ישעיהו הוצלר, שרון ברק, מלי עוז,  ,ומתמודדים עם בריאות הנפש

 -  167מס' 
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פרופ' דיויד רועה, פרופק מרק  ,חקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפשמ דו"ח
 .2017 גלקופף,

 -  168מס' 

 -  169מס'  .2017, איקן-עידית מניד"ר רוית אפרתי,  , הערכת התוכנית –גולשים נגישים 

 -  170מס'  .2019ד"ר שלומית )שולי( בכר, ד"ר גלית אהרון,  ,"לימודי העשרה לבנים חרדים"

איזנבר, -פרופ׳ דיוויד רועה, ד״ר מיכל משיח ,ים בישראל""תוכנית הדספייס לטיפול נפשי בנוער ובצעיר
 .2019אפשטיין, גב׳ גילי חטר ישי, -ד״ר פאולה גרבר

 -  171מס' 

פרופ' ליאת איילון,  ,ומית בהדרכה וליווי זקנים"התמחות רב תח -מסלול להכשרת מטפלים קהילתיים "
 2020אלטמן, -אןנד"ר שירי ש

 -  172מס' 

נכותיים במוסדות להשכלה -מהפכה בהשכלה הגבוהה: הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב"
גב' ד"ר דליה זק"ש, ד"ר נעמי שרויאר, ד"ר כרמית־נעה שפיגלמן, ד"ר שגית מור, פרופ' ארלין קנטר,  ,"גבוהה

 2020, יעל רויטמן, גב' הילה כהן

 -  173מס' 

, ד"ר אילת דונסקי, ד"ר שרון ברק ,"מיזם פעילות גופנית מותאמת והשתלבות בפעילות גופנית בקהילה"
2020 

 - 174מס' 

מיכל לרון, איתי   ,"המיזם להפחתת תחושת הבדידות בקרב זקנים ולהתמודדות עימה: מחקר מלווה"
 2020, ית כהן, דנה וייס, שלומית קגיהמנהיים, יפ

 - 175מס' 

, יעקב, יוני אריה-ורית בנדסד"ר גלית הלפרין, ד"ר א ,"בבתי החולים הפסיכיאטריים עמיתים מומחים"

2021 

 - 176מס' 

 - 177מס'  2021, ד"ר הוד אורקיבי, הילה טואף ,"עמיתים לנוער"
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