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מאת

ד"ר רו שור
בהשתתפות :גבריאלה הופמ

ירושלי ,כסלו התשס"ז ,דצמבר 2006

פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ דוח מחקר הערכה המסכ את פיתוח התוכנית הניסיונית "בית רשת
לטיפול בנוער בסיכו במסגרת הקהילה" באשדוד.
התוכנית קיבלה סיוע מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר למפעלי מיוחדי בי השני
 .20062003את פיתוח השירות ,המספק רצ שירותי לנוער מנותק ,יזמו אג הרווחה בעיריית
אשדוד ומחלקת מיר" באג הרווחה.
הוגי התוכנית זיהו צור בשירות קהילתי; צור במענה מהיר ,זמי ורצי לנערי

ונערות

הנמצאי במצבי משבר; צור בהתאמת דרכי הפעולה עבור ; צור ביצירת קשרי ותיאו ע
השירותי הטיפוליי ; וצור במקומות השמה בקהילה .התוכנית התמקדה בפיתוח דרכי טיפול
קצר מועד המאפשרות לקד את תפקוד של הנערי והשתלבות במסגרות ,כגו תפקוד בשעת
הפעילויות ,התאמה לכללי המסגרת ,תכנו שעות הפנאי ,קשר ע

אנשי צוות ,עבודת תיוו

וגישור ע ההורי ופיתוח קשי חיוביי ע גורמי בקהילה.
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה לצוות העובדי של בית רשת ,למחלקת מיר" ולאג הרווחה
בעיריית אשדוד ,אשר הובילו את הרעיו לחיזוק החוס של הנערי במהל שהות בבית רשת.
לביצוע התוכנית היו שותפי ג אג החינו בעיריית אשדוד ,שירות המבח לנוער ,נציגי משרד
הקליטה ומשרד הרווחה .לה

וכל חברי ועדת ההיגוי שתרמו רבות לקידומה של התוכנית נתונה

תודתנו.
ברצוננו להודות ג לד"ר רו שור על עבודתו ותרומתו לפיתוח הידע והביצוע המחקרי.
תודה מיוחדת לטניה לי אשר ליוותה את התוכנית מטע המוסד לביטוח לאומי במקצועיות
ובמסירות במהל כל תקופת ההפעלה.
מודל "בית רשת" שפותח בתהלי ממוש מהווה היו מודל עבודה שמיוש במקומות נוספי
באר ע נוער בסיכו.
שרית ביימוראי
מנהלת תחו מפעלי מיוחדי

חברי ועדת ההיגוי
ד"ר רו שור – חוקר מלווה
גב' חווה בר יוס – מנהלת אג הרווחה ,עירית אשדוד ,ויו"ר ועדת ההיגוי
מר עמיר קלאוס – מנהל השירות לנוער ולצעירי  ,משרד הרווחה
גב' חנה ג – מפקחת השירות לנוער ולצעירי  ,משרד הרווחה
גב' שוש מזרחי – מנהלת מחלקת מיר" ,עיריית אשדוד
גב' אסתי יוס – מנהלת רווחה חינוכית ,עיריית אשדוד
מר חגי ברוש – מנכ"ל הרשות העירונית למאבק בסמי
גב' עירית וינר – מנהלת לשכה ,משרד הקליטה
גב' טניה לי – מרכזת פרויקטי בקר למפעלי מיוחדי  ,המוסד לביטוח לאומי

צוות "בית רשת":
עמיחי פר – מנהל "בית רשת" בשני 20042003
מר יצחק קרליב – מנהל "בית רשת" בשני 20062005
אוולי אמסל – רכזת הדרכה

תמצית
בית רשת הוא שירות הפועל באשדוד והמספק רצ של שירותי המצויי

תחת קורת גג אחת

לנוער בסיכו .השירות משמש כמענה קהילתי קצרמועד עבור נערי הנמצאי במצבי משבר
וכמסגרת שמטרתה אבחו וקידו

תפקוד

של הנערי

לקראת השמת

במסגרות המש.

מטרה מרכזית של השירות היא לאפשר את שילוב הנערי בקהילה .אוריינטציה זו היא בהתא
למגמה שתופסת הכרה הולכת וגדלה בטיפול בילדי ונוער בסיכו שרצוי למנוע את הרחקתו
מהקהילה ,היות וטיפול במסגרת הקהילה מגביר את הסיכוי להשתלבות במסגרות הנורמטיביות
בקהילה .השירות כולל יחידת קלט שמטרתה לספק מערכת גמישה לקליטה ראשונית ,אבחו
וטפול בנערי ומרכז יו המהווה מסגרת מובנית יותר ,ע סדר יו מובנה ,מגבלות וגבולות,
כשהנערי

שוהי

בה למש שלשה חודשי  .בנוס לכ כולל השירות קורת הגג שמספקת

מגורי לנערי במצבי חרו שבה ה נותרו ללא מסגרת לשהות בה .אחד המאפייני של בית
רשת הוא שכמחצית מהאוכלוסייה המקבלת שירות במסגרו היא של עולי חדשי .
מטרה מרכזית של מחקר הערכה זה היא לבחו את האופ שבו בית רשת משמש כמענה קהילתי
התור

לשילוב

של בני נוער בסיכו בקהילה .הדבר נעשה על ידי בחינת אופ פעולת של

היחידות הפועלות בבית רשת – יחידת הקלט ,מרכז היו

וקורת הגג – ואת הרצ הטיפולי

ביניה ,וכ הערכת השגת היעדי של כל אחת מהיחידות .כמוכ נבח האופ שבו מספק בית
רשת מעני שוני לקבוצות נוער מתרבויות שונות.
שיטת המחקר כוללת הערכת מצב של הנערי ותפקוד בתחילת שהות בית רשת ובסיו
שהות ומעקב אחר השתלבות במסגרות המש .כמוכ כללה השיטה הערכה של העקרונות
ודרכי הפעולה של כל אחת מהיחידות בבית רשת .כלי המחקר כללו כלי מדידה מובני שפותחו
ברוב לצור מחקר זה ומולאו על ידי בני הנוער ששהו בבית רשת ,על ידי הצוות של בית רשת
ועל ידי אנשי צוות במסגרות ההמש .כמוכ נערכו ראיונות עומק ע אנשי הצוות ,ע מדג של
נערי מכל אחת מהיחידות וע מדג של הורי  .ההערכה כוללת נתוני על  169נערי
במרכז היו

ו 43נערי

בקורת הגג .לגבי  120נערי

ששהו

מתו ה 169מולא כל מער ההערכה

המחקרית ,המאפשר להשוות בי הנתוני בתחילת השהות בבית רשת לבי סיומה.
הממצאי מצביעי על כ שהדגש בדרכי הפעולה של השירות הוא בשילוב הנערי

בקהילה.

אחד ממוקדי ההערכה הוא לבחו את דרכי הפעולה להשגת מטרה זו ,ואת המידה שבה מטרה זו
מושגת ולזהות את הגורמי

המקשי

על השגתה .הממצאי

מצביעי

על מספר מאפייני

בדרכי הפעולה של בית רשת המאפשרי את השגת מטרה זו.
עקרונות הפעולה של בית רשת מאפשרי הלי קבלה מהיר ופשוט למסגרת .למאפייני אלה
חשיבות בהנגשתו של השירות לנוער בקהילה ובמת מענה למצבי סיכו כאשר לעיתי למיידיות
המענה יש חשיבות רבה.

הגמישות הקיימת בדרכי הפעולה בבית רשת מאפשרת מת מעני למגוו רחב של צרכי של
הנערי ולשונות במאפייני הנערי  .הגמישות באה לידי ביטוי בשילוב בי עבודה פרטנית לעבודה
קבוצתית ,ברצ הטיפולי הקיי

בי קורת הגג ,יחידת הקלט ומרכז היו

במגוו הפעילויות

הקיימות בבית רשת ,החל מפעילויות לימודיות ועד לפעילויות לשעות הפנאי .גמישות זו ,לצד
הצבת גבולות ,מאפשרת לקלוט ולהכיל במסגרת נערי

במצבי

קשי

שנפלטו מהמסגרות

הפורמליות ושאי לה מסגרת בקהילה שיכולה להכיל אות .
נעשה בבית רשת מאמ להתאי את דרכי הפעולה למאפייני האוכלוסייה בקהילה .כ ,למשל,
כיו שכמחצית מהנערי

בבית רשת ה

עולי

חדשי  ,מועסקות בבית רשת עובדת שעלתה

מברית המועצות ועובדת שעלתה מאתיופיה.
הדגש שש הצוות על יצירת קשרי ע שירותי טיפוליי ומקומות השמה בקהילה מאפשר את
השמת חלק מהנערי

בקהילה .כמוכ נראה שלתפקידו של עובד ההשמה הנמצא בקשר ע

המסגרות שבה משתלבי

הנערי

ג

לאחר סיו

השהות בבית רשת יש משמעות טיפולית

ביצירת תחושת רצ ומניעת תחושת ניתוק .לעקרו פעולה זה חשיבות בפרט לאור ההיסטוריה
של ניתוק ממסגרות המאפיינת את הנערי בבית רשת.
מרכיב חשוב נוס התור לשילוב של הנערי בקהילה הוא הדגש הנית לשיתו ועבודה ע
ההורי  .נראה שאוריינטציה זו יכולה להוביל להפחתת גור סיכו מרכזי למצבי הניתוק של
הנערי .
קורת הגג מהווה שירות חשוב המאפשר טיפול בשעת משבר במסגרת הקהילה .מיקו השירות
בקהילה מונע את הנתק שעלול להיווצר בי הנער למשפחתו בשעת משבר ע הוצאתו למסגרת
חוביתית .הממצאי מצביעי על כ שבאמצעות עבודת תיוו וגישור ע ההורי וע גורמי
קהילתיי נוספי  ,כרבע מהנערי ששהו בקורת הגג נשארו במסגרת הקהילה .לקורת הגג היה
תפקיד מרכזי בהשמת של הנערי – שהופנו למסגרות חוביתיות – במסגרות מגינות ובכ
במניעת החמרת מצבי הסיכו שבה ה נמצאי .
מעצ היות של קורת הגג ,יחידת הקלט ומרכז היו ממוקמי במסגרת אחת מתאפשר טיפול
והעשרה של הנערי הנמצאי בקורת הגג ג במהל היו באמצעות ההשתתפות במרכז היו .
הפעילויות במרכז היו מאפשרות הכנה לשילוב במסגרות המש ,כולל מסגרות בקהילה של נוער
במצבי משבר.
הממצאי מצביעי על כ שהטיפול קצרהמועד מאפשר לקד מרכיבי

בתפקוד של הנערי

והשתלבות במסגרות .מרכיבי אלה כוללי תפקוד בשעת הפעילויות ,קשר ע אנשי צוות
ובמידה מסוימת שינוי בקשרי ע בני משפחה ובקהילה .יחד ע זאת מ הראוי לציי שעיקר

הממצאי המעידי על שינוי אצל הנערי במחקר ההערכה מתייחסי לשינויי שבאו לידי
ביטוי במסגרת בית רשת .ממצאי

המעידי

על שינויי

במסגרת הביתית והחברתית של

הנערי הנ מוגבלי  .יחד ע זאת מ הראוי לציי את המגבלה של מחקר ההערכה לתעד
שינויי אצל הנערי בהתנהגות מחו לבית רשת.
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מבוא
פרויקט בית רשת הוק

באשדוד בינואר  1999במסגרת הפרויקט הלאומי לילדי

בסיכו

ואלימות במשפחה .הגופי המעורבי בפעילות השוטפת של הפרויקט ה אג הרווחה בעיריית
אשדוד ,מחלקת מיר" באג הרווחה ,שמטפלת בנוער בסיכו ,והשירות לנוער וצעירי במסגרת
אג תקו" של משרד הרווחה .הקר למפעלי

מיוחדי

בפרויקט במהל השני  .20052003במהל תקופה זו ג
הממני שהיו מעורבי בפרויקט.

של המוסד לבטוח לאומי תמכה
משרד הקליטה היה אחד הגופי

הפרויקט מספק רצ שירותי לנוער מנותק הכוללי מרכז יו – המספק פעילויות לימודיות
לצד שירותי טיפוליי  ,פעילויות חינוכיות ופעילויות לשעות הפנאי – ויחידת קלט המיועדת
לקליטה ראשונית של הנערי  .כמוכ בית רשת כולל קורת גג למקרי חירו

עבור נערי

הזקוקי באופ מיידי למסגרת מגינה .יחודיותו של בית רשת היא מעצ היותו שירות המספק
רצ של שירותי בקהילה תחת קורת גג אחת שמטרת לאפשר את שילוב הנערי בקהילה.
אוריינטציה זו היא בהתא למגמה שתופסת הכרה הולכת וגדלה בטיפול בילדי ונוער בסיכו,
שרצוי למנוע את הרחקתו של נוער בסיכו מהקהילה ,היות וטיפול במסגרת הקהילה מגביר את
הסיכוי להשתלבות במסגרות הנורמטיביות בקהילה .לכ ,מטרת השירותי הניתני בבית רשת
היא למנוע במידת האפשר את הוצאת של הנערי מהקהילה למסגרות חוביתיות שמנתקות
את הנער מסביבתו הטבעית וממערכות התמיכה הטבעיות בקהילה .מטרותיו המרכזיות של בית
רשת ה להעניק חוויה מתקנת לבני הנוער השוהי במרכז ולהביא למציאת מסגרת מתאימה
עבור לאחר תקופה של אבחו ועבודה על קידו במצב .
השירות מיועד לנערי

ונערות .ההתייחסות בדוח זה למילה "נערי " כוללת נערי

ונערות

כאחד.
מטרה מרכזית של שלוש שנות ההערכה של בית רשת ,שנערכה במסגרת מעורבות הקר
למפעלי מיוחדי של המוסד לבטוח לאומי בפרויקט ,הייתה לבחו את תרומתו של המודל שעל
פיו פועל בית רשת לשילוב של בני נוער בסיכו בקהילה .שתי גישות תיאורטיות שמשו כמסגרת
מנחה לבחינת דרכי הפעולה של בית רשת :הגישה המערכתיתאקולוגית ,המדגישה את הקשר
ע המערכות הסביבתיות ,וגישת הכוחות ,שעקרונותיה מדגישי את חיזוק החוס של הנערי
והשתלבות
שהות

בקהילה .ההערכה כללה הערכה של תפקוד

של הנערי

בבית רשת בתחילת

במסגרת ובסיומה ,הערכת הקשר בי בית רשת למערכות המשפחתיות והטיפוליות,

הערכת שילוב של הנערי במסגרות המש והערכת עקרונות הפעולה של כל אחת מהיחידות
של בית רשת ושל בית רשת כמכלול .ההערכה כוללת נתוני על  169נערי
ו 43נערי

בקורת הגג .לגבי  120נערי

ששהו במרכז היו

מתו ה 169מולא כל מער ההערכה המחקרית

המאפשר להשוות בי הנתוני בתחילת השהות בבית רשת לסיומה .הערכה זו מאפשרת לבחו
את הגורמי המעכבי ומקדמי את השגת המטרה של היות בית רשת מודל קהילתי לטיפול
בבני נוער בסיכו.
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סקירת ספרות
נוער מנותק הוא נוער בעל קשיי מהותיי בהסתגלות למסגרות נורמטיביות ובעיקר למסגרות
המבוססות על קריטריוני של הישגיות .מלבד עצ הניתוק ממסגרות נורמטיביות אוכלוסיה זו
סובלת מחסכי שוני  ,ה במישור הלימודי – למשל ,פערי השכלה ,העדר מיומנויות לימוד – וה
במישור החברתיהתנהגותי – למשל ,דפוסי התנהגות לא נורמטיביי )גוטליב וכה מינ.(1995 ,
במונחי

של הגישה המערכתיתאקולוגית ,נית לראות את הסיבות לקשיי

של הנערי

כממוקדות בחוסר התאמה בי צרכי הנערי ומשאביה לבי הדרישות הסביבתיות והמעני
הקיימי במערכות הסביבתיות ) .(Bronfenbrenner, 1979חוסר ההתאמה יכול לנבוע ,למשל,
ממצבי שבה להורי הנער יש קשיי תפקוד או שהנער נמצא בסביבה חברתית בה יש אחוז גבוה
של עברינות .גורמי אלה יכולי להוות גורמי סיכו העלולי להגביר את הסיכוי להתפתחות
של בעיות אצל הנער; למשל ,כישלו בבית ספר והעדר תמיכה משפחתית יכולי להיות גורמי
סיכו להתדרדרות לעבריינות ולהתפתחות של התנהגויות אנטיסוציאלית כמו אלימות
).(Kirby. & Fraser, 1997
בעבר הגישה הנפוצה להתמודדות ע גורמי הסיכו היתה הטיפול המוסדי החוביתי .זו גישה
המרחיקה את הנערי מ הקהילה שבה ה גדלו .הביקורת על גישה זו היא שהיא לא מאפשרת
שיקו

הנערי

תו כדי שילוב

בחיי

הנורמטיביי

בקהילה לאחר סיו

תקופת שהות

במסגרת החוביתית .ההנחה העומדת מאחורי הקמת מסגרות לטיפול בנוער מנותק בתו
הקהילה היא שכ יגדלו סיכוייו של הנער להשתלב במערכות הנורמטיביות של הקהילה ולשפר
את קשריו ע משפחתו המתגוררת בקרבת מקו )ווזנר ,ערד ודודסו .(1991 ,גישה זו תואמת
את מטרות התפיסה המערכתיתאקולוגית בכ שעל פי תפיסה זו מסגרת הקהילה מכוונת לתת
הרגשי ,חברתי ,לימודי ותעסוקתי בלי לנתקו

מענה לצרכיו של נוער מנותק ולקדמו בתחו

מביתו ומאזור מגוריו .הנער נתפס כמערכת בלתי נפרדת מסביבתו והמערכות הסביבתיות ה
משאב מרכזי לשינוי תפקודו .בהתא לגישה זו קיימת אחריות קהילתית לאוכלוסיה הנזקקת
ונית דגש למת מעני על ידי הקהילה תו כדי ניצול משאבי קהילתיי ובניית שותפות ע
מערכות קהילתיות .לכ מטרה מרכזית של מודל זה היא שיפור תפקוד של הנערי בקהילה
ובמסגרת המשפחתית ,ניתנת עדיפות ראשונית לשילוב במסגרות בקהילת – לפני האופציה
של הוצאה למסגרות חוביתיות.
אחת הדרכי לקד את שילוב של נערי החיי בתנאי מצוקה בקהילה היא באמצעות שיפור
רמת החוס שלה  .חוס מוגדר כיכולת לעמוד בלחצי במצבי מצוקה ולהפיק כוח ורווחי
מאתגרי חיי

) .(Walsh, 2003מחקרי מצביעי על כ שיכולת של נערי לחזק את מידת

החוס שלה מתחזקת כשניתנת לה הזדמנות להיות מעורבי ולתרו למערכות עמ יש לה
קשר ) .(Richman & Bowen, 1997לפיכ תוכנית לטיפול בנוער מנותק במסגרת הקהילה
יכולה למנוע את המש התדרדרות

של נערי
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ולחזק את החוס שלה

באמצעות הגברת

מעורבות

בקהילה .אחת הדרכי

לקד

מטרה זו יכולה להיות באמצעות חיזוק היסודות

ההשכלתיי  ,ההתנהגותיי והחברתיי של הנערי שיאפשרו לה להשתלב במערכות חינוכיות
או תעסוקתיות נורמטיביות .תוכנית מעי זו תואמת את הגישה המערכתיתאקולוגית שלפיה
בעבודה ע נוער בסיכו המטרה היא להפחית את גורמי הסיכו ולחזק את הגורמי המגני
אצל הנער או בקשריו ע סביבתו .לדוגמא,חיזוק המערכות התומכות בסביבתו של הנער או
חיזוק הערכתו העצמית יכולי

לשמש כגורמי

מגני

שיחזקו את עמידותו של הנער בפני

המתחי והסכנות הסביבתיות ויסייעו בהשתלבותו בחזרה במסגרות נורמטיביות.
באשדוד ,שבה נער פרויקט בית רשת ,אחוז גבוה של הנוער המנותק ה עולי חדשי  .עצ
העלייה לישראל עלולה להוות גור סיכו מרכזי להסתגלות של נערי והשתלבות החברתית.
העלייה יכולה להשפיע על ההערכה עצמית ועל תחושת השתייכות המהוות מרכיבי מרכזיי
בתהלי התפתחותי של מתבגרי בכלל ושל מתבגרי עולי בפרט .תהלי בניית הזהות עבור
המתבגר העולה כולל בניית עמדות ,ערכי חדשי ודימוי עצמי שאינ עולי תמיד בקנה אחד
ע אלו שגיבש עד כה )וישיניאקוב ומילר .(1998 ,מירסקי ופראוור ) (1992טוענות כי כתוצאה
ממשבר העליה עלולות להתפתח בעיות כמו היפו תפקידי בי הורי לנער ,תקשורת לקויה ע
ההורי ובלבול בתהלי גיבוש הזהות ,אשר עלולי להוביל את הנער למצבי סיכו .תיתכ ג
השפעה של ההגירה של ההורי

על יכולת לספק תמיכה רגשית או להציב גבולות מתאימי

למתבגרי )סלוני נבו ,שרגה ועבלדגני.(1999 ,
בהערכת קשייה של נערי עולי בולטי במיוחד הקשיי של נערי עולי בתחו הלימודי.
במחקר של טטר כפיר סבר ורגב ) (1993נמצא כי תלמידי עולי מרבי להעדר מבית הספר;
ה סובלי מדיסאוריינטציה חברתית ,מניכור ,ומקשיי ביצירת קשרי ע ותיקי ומהרגשה
שהמורי

אינ

מתחשבי

במצב

המיוחד .במחקר שערכו כהסטרבצ'ינסקי ,דולב ושמש

) (1999בקרב היחידות לקידו נוער ,נמצא שאחוז גבוה יחסית מבי הנערי העולי הנושרי
דיווחו שה עזבו את בית הספר בגלל קשיי בלימודי  ,ואחוזי נמוכי דיווחו שה עזבו בגלל
בעיות משמעת או שבית הספר הפסיק את לימודיה  .כמוכ דווח במחקר על אחוזי גבוהי
יחסית מבי בני הנוער העולי שחסרי לה קשרי חברתיי ע בני גיל  .אחת הדרכי
המוצעות על ידי להב ) (1997לעבודה ע

נוער עולה בסיכו היא מודל ההשתלבות שלפיו

האחריות להצלחתו של העולה ולהיקלטותו מוטלת ה על העולה עצמו וה על החברה המארחת.
על פי מודל זה מצפי שהעולה ישתלב בתרבותה של החברה הקולטת ויקבל את ערכיה ,א
זכותו ג לשמר את עברו ,שפתו ותרבותו מאר מוצאו .גישה זו עולה בקנה אחד ע ערכי
החברה הפלורליסטית הרבתרבותית הנוהגת בסובלנות כלפי קבוצות מיעוט ובני תרבויות
שונות ,ורואה בה תרומה לחברה עצמה .יחד ע זאת על מנת לייש בהצלחה מודל שיאפשר
את שילובו בקהילה של נוער עולה הנמצא בסיכו ,יש קוד כל לפעול לזיהוי הסיבות לנשירת
נוער עולה ממסגרות לימודי

ולמניעת; כמוכ יש לפתח מער טיפולי שיאפשר את חיזוק

החוס של הנערי והפחתת גורמי הסיכו שגרמו לניתוק של הנוער העולה.
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מטרות המחקר
המבנה הראשוני של בית רשת התבסס על שתי יחידות – יחידת הקלט ומרכז היו – כשבשלב
מאוחר יותר נוספה קורת הגג .שלושת יחידות אלו מספקות רצ שירותי בקהילה לנוער במצבי
ניתוק ממסגרות .במהל תקופת ההערכה חל שינוי בחלוקת התפקידי בי יחידת הקלט לבי
שנועד ליצור שילוב טוב בי היחידות .יחידת הקלט נועדה לספק מערכת גמישה

מרכז היו

לקליטה ראשונית ואבחו של נערי  .מדובר ביחידה ע דרכי עבודה ומסגרת גמישה שמטרתה
לספק מעני
משבר.

לנערי

בשלבי התארגנות

הראשוני

במסגרת וכ מקו

להימצא בו בשעת

מרכז היו  ,שהנערי שוהי בה למש שלשה חודשי  ,מהווה מסגרת מובנית יותר,

ע סדר יו מובנה ,מגבלות וגבולות .קורת מספקת מגורי לנערי במצבי חרו שבה ה
נותרו ללא מסגרת לשהות בה.
מטרה מרכזית של מחקר ההערכה הייתה לבחו את האופ שבו בית רשת משמש כמענה קהילתי
התור לשילוב של בני נוער בסיכו בקהילה .הדבר נעשה על ידי בחינת פעולת של היחידות
הפועלות בבית רשת – יחידת הקלט ,מרכז היו

וקורת הגג – ואת הרצ הטיפולי ביניה,

והערכת השגת היעדי של כל אחת מהיחידות .כמוכ נבח האופ שבו בית רשת מעניק מעני
דיפרנציאליי

לקבוצות נוער מתרבויות שונות.

שאלות הערכה
 . 1מהו הרקע של הנערי השוהי בבית רשת?
 . 2מה עקרונות הפעולה של כל אחת מהיחידות בבית רשת?
 . 3באיזה אופ מושגות מובחנות ואינטגרציה בי היחידות השונות?
 . 5מהי השפעת השהות בכל אחת מיחידות בית רשת על חיזוק הגורמי המגני
ועל הפחתת גורמי הסיכו של הנערי ?
 . 6מה הדרכי שבה מותאמי המעני לאוכלוסיות השונות )למשל ,נערי עולי לעומת
נערי חרדי (?
 . 7מהי מידת ההצלחה של קליטת הנערי ששהו בבית רשת במסגרות המש?
 .8מה ההשלכות של היות בית רשת ממוק בעיר מגוריה של הנערי על השתלבות
בקהילה?
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שיטת המחקר
שיטת המחקר כללה הערכה של מצב ותפקוד של הנערי בתחילת שהות בבית רשת ובסיו
שהות

ומעקב אחר השתלבות

במסגרות המש .כמוכ היא כללה השיטה הערכה של

עקרונות ודרכי הפעולה של כל אחת מהיחידות בבית רשת .כלי המחקר כללו כלי מדידה מובני
שפותחו ברוב לצור מחקר זה .מילאו אות בני הנוער ששהו בבית רשת ,הצוות של בית רשת,
ואנשי צוות במסגרות ההמש .כמוכ נערכו ראיונות עומק ע אנשי הצוות ,ע מדג של נערי
מכל אחת מהיחידות וע מדג של הורי  .ההערכה כוללת ניתוח נתוני לגבי שמונה מחזורי ,
כאשר הנתוני מקובצי לכל המחזורי ביחד.
כלי המחקר ה :
 .1ניתוח עקרונות הפעולה המנחי את העבודה בכל אחת מיחידות בית רשת על בסיס
ראיונות חצי מובני שנערכו בכל אחת משנות ההערכה ע חברי הצוות של בית רשת.
הראיונות התייחסו לשלבי העבודה השוני ע הנערי במהל שהות במסגרת,
להשמת הנערי  ,לקשר בי היחידות השונות בבית רשת ולקשר בי בית רשת
למערכות טיפוליות וסביבתיות.
 .2תיעוד הרקע של הנער ומשפחתו על בסיס שאלוני שמולאו על ידי הצוות בתחילת כל
מחזור .רקע הנערי מתייחס לנסיבות ההגעה לבית רשת והערכת הקשיי של הנערי
בתחו הלימודי ,ההתנהגותי המשפחתי והחברתי )נספח מס' .(1
 .3הערכה של הנער לגבי יחסיו החברתיי והמשפחתיי ותחושותיו לגבי עצמו ולגב בית
רשת ,באמצעות שאלו למילוי עצמי .הרגשת הנער לגבי עצמו נבחנה באמצעות שאלו
הערכה עצמית שפיתח רוזנברג .השאלו הועבר בתחילת השהות בבית רשת ובסיומה
)נספח מס' .(2
 .4הערכה של הצוות את תפקוד הנער בבית רשת והקשר ע משפחתו על בסיס שאלוני
שמולאו בתחילת כל מחזור ובסיומו .הערכה זו התמקדה בתחומי הבאי  :תפקוד
בשעת הפעילות והתאמה לכללי המסגרת ,יחסי בינאישיי ע נערי בבית רשת,
המצב הפיזי והנפשי של הנערי  ,יחסי ע הצוות ,יחסי ע
רשת והשתלבות הנערי

נערי מחו לבית

במשפחה וקהילה בתקופת השהות בבית רשת.

התמקדה ההערכה בחלק זה במהות העבודה שנעשית ע
הפעולה ע המשפחה )נספח מס' .(3
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כמוכ

המשפחה וטיב שיתו

 .5ראיונות פתוחי שנערכו ע

 30נערי  20 ,מה מיחידת הקלט ומרכז היו

ו10

מקורת הגג לגבי התנסות בבית רשת.
 .6ראיונות שנערכו ע  36הורי לגבי ההתנסות של בנ או בת בבית רשת.
 .7ראיונות מעקב ע מקומות ההשמה של  65נערי לגבי השתלבות

במסגרות אלה

)נספח מס' .( 4
 .8הערכות של הצוות לגבי  43נערי
שהות

ששהו בקורת הגג על בסיס שאלוני

)נספח מס' .( 5
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להערכת

ממצאי
עקרונות הפעולה של יחידת הקלט ומרכז היו
תיאור עקרונות הפעולה של כל מחזור מבוסס על המשגת הצוות של בית רשת את העקרונות
המנחי את עבודתו .ככלל ,נראה כי האידיאולוגיה המרכזית לפיה פועל בית רשת בכלל ומרכז
היו בפרט היא "המלחמה על כל נער ונער" ,כמו ג "קבלה כמעט ללא תנאי " ,כאשר תפיסות
אלה יוצרות את עקרונות הפעולה של המקו  .דבר נוס המעצב הרבה מהעשייה במקו היא
ההנחה כי אוכלוסיית הנערי המגיעה לבית רשת מתאפיינת בחיי רוויי דחיות ובהעדר הצלחות
ועל כ קיי רצו מצד הצוות להעניק לנערי אלה חוויה טובה ומתקנת .דבר זה בא לידי ביטוי,
למשל ,בתהלי קבלה יחסית קל ונוח כמו ג בהדגשי השוני בעבודה הטיפולית ,כפי שיפורט
בהמש .סקירה עקרונות הפעולה מחולקת לחלקי  ,בהתא

לשלבי הקליטה והעבודה ע

הנערי והנערות בבית רשת.
שלב הגיוס
בהתא לאידיאולוגיה של מלחמה והתעקשות על כל נער ונער ,הקריטריוני המרכזיי
למקו

לקבלה

ה גיל והימצאות הנער במצב משבר וסיכו להתדרדרות או במצב של ניתוק מבית

הספר .במלי אחרות ,קיימת סבירות גבוהה למדי כי כל נער העומד בקריטריוני אלה יתקבל
לבית רשת.
אחד ההיבטי

הממחישי

את אידיאולוגית ההתעקשות על כל נער ונער הוא שלב היישוג

שנעשה לפני שלב הגיוס .מאחר ולא כל אוכלוסיית הנערי הפוטנציאליי מגיעה באופ מיידי
למקו  ,נדרשת לעיתי פעולת חיזור ארוכה ומאומצת ,ששותפי לה כל צוות בית רשת ,מתו
כוונה ורצו לעשות את מרב המאמצי כדי שהנער יגיע לבית רשת.
היבט נוס הנגזר מאידיאולוגיה זו הוא היבט הזמינות ,המיידיות והנגישות .כ ,למשל ,בית רשת
פתוח לקליטת נערי

באופ רצי וללא צור בתקופות המתנה ,ועדות קבלה או תהליכי

בירוקרטיי  .כמוכ ,קיימת סוגיית הנגישות שבאה לידי ביטוי באפשרויות ההגעה הנוחות
למקו  .למשל ,נער המבקש להגיע לבית רשת אינו חייב לפנות למקו

באמצעות העובד

הסוציאלי ,אלא הוא יכול לפנות בבקשת קבלה בכל דר ,בי א זה דר חברי או מכרי  ,או
בי באמצעות פניה עצמית למקו  .תוצאת גישה זו היא שכמעט כל אוכלוסיית היעד יכולה
להיעזר במענה של בית רשת .ע זאת ,חשוב לציי כי קליטת הנערי נעשית בתיאו ע נציגי
מחלקת החינו על מנת לוודא שהנער אכ נפלט ממערכת החינו ושהשהות בבית רשת לא
סותרת את מטרות מערכת החינו.
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דר פעולה זו מעלה קושי בקרב הצוות :א

רוב הנערי הפוני או המופני מתקבלי למקו ,

כפי שאכ קורה ,אזי חייבי לתת אבחו מהיר בפרק זמ קצר יחסית ,כ א הנער לא מתאי ,
הוא יוכל להיות מופנה ,כמה שיותר מהר ,למקו חלופי .דבר זה יוצר עומס עבודה עבור הצוות,
הנאל לספק תשובה אבחונית בתו פרק זמ קצר .כמכ מתקיי תהלי בקרה מבחינת הגיוס
לבית רשת .לא מדובר בבקרת איכות הנקלטי  ,אלא בבקרה ברמה המספרית יותר .על מנת לא
לערער את האיזו של הקבוצה שמתחילה ונמצאת בעיצומו של תהלי קבוצתי ,הוחלט בצוות לא
לקלוט יותר משני נערי בשבוע .דבר זה עלול לפגו במידה מסוימת ברעיו הזמינות התמידית
למקו  ,שכ ,המקו אמנ זמי אבל קיימת הגבלה מספרית שבועית .לאור עקרו הזמינות,
ולמרות סדר המחזורי בבית רשת ,יש גמישות מבחינת הקבלה למקו מעבר לזמני של תחילת
המחזורי .
ככלל ,הראייה המערכתית ,קהילתית של המקו מאפיינת את שלב הגיוס .השירות לא פועל
בתו בועה עצמאית נפרדת ,אלא קיי שיתו בינו לבי גורמי קהילתיי כמו מחלקות החינו
והרווחה .שיתו זה בא לידי ביטוי כבר בשלב גיוס הנער ,כאשר מתקבלת החלטה משותפת בדבר
כניסת הנער לבית רשת או למקו
השוטפי

אחר .היבט נוס של העבודה המערכתית הוא בעדכוני

בי בית רשת ובי הגורמי

הקהילתיי

השוני

ובפרט ע

הגורמי

המפני

את

הנערי לבית רשת  ,כמו ג בשותפות פעילה של גורמי אלה בועדות השונות של בית רשת.
סוגיה נוספת המתקשרת לסוגיית הגיוס למקו היא קביעת סדרי העדיפויות בבית רשת ,כאשר
אחד מעקרונות הפעולה של צוות המקו הוא שהנער בעדיפות עליונה למערכת .במלי אחרות,
הנער נמצא במרכז הבמה וטובתו קודמת לטובת הצוות של המקו  .בהתא " ,אנחנו מקבלי כל
נער ,יש לנו דוגמא של נער  ...שא אחד לא חשב שהצוות יסכי לקבל אותו חזרה ...והצוות
החליט שקוד כל הנער" .מוב שאחד מחסרונות של עקרו זה הוא שבמקרי שבה מתקבלי
נערי שאינ מתאימי למקו הדבר עלול לפגוע בהלי הקבוצתי ולהוביל לשחיקת הצוות.
במלי של אחד מחברי הצוות" :מערכת שהייתה רוצה לשמור על עצמה אז קוד כל לא מקבלת
נער ששבר את כל בתי הספר שהיה בה ."...
לסיכו  ,נאמ לאידיאולוגיה של המלחמה על כל נער ,מאפשר בית רשת כניסה לרוב הנערי
העומדי בקריטריו הגיל והניתוק .עובדה זו מצריכה גמישות רבה בהתאמת העבודה הטיפולית
לקבוצות הנערי השונות.
מטרות ודרכי העבודה ע הנערי
העבודה ע

הנערי

בבית רשת היא שילוב של מטרותעל ומטרות פרטניות .מטרותהעל,

המתאימות לכל נער המגיע למקו  ,ה ההתארגנות הראשונית ,ההערכה ועריכת האבחו ,קידו
תפקוד הנער במהל השהות בבית רשת ולבסו התאמה למסגרת המש.
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מעבר לכ ,כאמור ,קיימות ג

מטרות אישיות עבור כל נער ונער ,הנקבעות בשותפות ע

הנערי  .מטרות אלו מתגבשות בפגישות של הצוות הטיפולי ובפגישה השבועית של העובד
הסוציאלי ע הנער ,פגישה שבה מגדירי יחד מטרת עבודה לאותו השבוע .כ ,למשל ,א
בשבועות הראשוני לאחר כניסת הנער למקו המטרה העיקרית היא ההכרות עמו ,הרי שבשלב
הבא המטרה תהיה שיפור התפקוד וסוגיית ההגעה ,ואילו המטרות בשלבי שהותו האחרוני
תהיינה האבחו או השמתו במסגרת.
מעבר לכ ,נית לדבר ג במונחי של רצו הצוות להעניק לנערי במקו חווית הורות טובה
ומתקנת .דבר זה בא לידי ביטוי ,למשל ,במת מקו מרכזי לדברי החיוביי  ,הנורמטיביי על
חשבו ההיבטי השליליי בהתנהגות הנער .מבחינה טיפולית דבר זה בא לידי ביטוי ,למשל,
ברצו הצוות לנסות לתת ביטוי לדברי

הטובי

בכל נער ונער .לדוגמא ,באווירה של הבית

שכיחי הרבה יותר החיזוקי החיוביי ופחות הצעקות וההוראות .דוגמא נוספת היא "כוכב
רשת" ,כאשר יתכ מצב בו נער שעשה את מספר העבירות הגדול ביותר באותו השבוע עדיי יהיה
ה"כוכב של רשת" ,משו שתחרות זו מחדדת את הדברי החיוביי שעשה אותו נער במהל
השבוע.
גישה מרכזית בעבודה הטיפולית במקו היא גישת הכוחות .הכוונה היא לחזק את החוס של
הנערי על ידי חיזוק כוחותיה – העשרת האפשרויות העומדות בפניה תו כדי חיזוק רמת
עמידות כלפי גירויי שאליה ה נחשפי מחו לבית רשת .במקביל ,קיימת שאיפה למנוע
ולצמצ עד כמה שנית את הדפוסי השליליי שאית מגיעי הנערי לבית רשת ,בד בבד ע
רצו שהוא " ...יתרגל ,יסתגל לתהליכי של חברות" .ובהקשר זה של תהליכי חברות מחודשי ,
עקרו עבודה נוס הוא יצירת חיבור מחדש או רכישה מחדש של אמו במסגרת ,בממסד,
ובאנשי

מבוגרי

כנציגי אותו הממסד .דוגמאות נוספות לעבודה על פי גישת הכוחות נית

לראות בעובדה כי הנערי שותפי פעילי בועדות ההערכה שמחליטות על מקו השמת  ,כמו
ג בעובדה כי ה שותפי מלאי בבניית מטרות העבודה בבית רשת.
חשוב לציי שלצד גישת הכוחות ,במקביל לפתיחות ולקבלה ,נית דגש נרחב על סוגיית הסמכות
והגבולות .במלי אחרות ,בד בבד ע הניסיו ללכת לקראת הנער  ,להכילו ולראות את הצדדי
החיוביי שבו ,קיי ג הגבול שאותו מציב הצוות והוא נשמר בקפדנות .כ ,למשל ,א הנער
חסר מוטיבציה לחלוטי ,אזי ע כל ההבנה והאמפתיה שיחוש הצוות כלפיו ,שהותו במקו
תסתיי .
הסביבה הטיפולית
העשייה הטיפולית ע הנער משלבת בי עבודה קבוצתית לבי עבודה פרטנית .כלומר ,בשלבי
הקליטה הראשוניי

העבודה ע

הנער מתמקדת בעיקר במישור הפרטני ובהמש ,ע

התקדמותו במקו  ,מתאפשרת לו כניסה לתהלי הקבוצתי .יחד ע זאת ,חשוב לציי כי ע
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כניסת הנער לתהלי הקבוצתי לא נעלמת ההתייחסות הפרטנית ,אלא שהיא ממשיכה
ומתקיימת – למשל ,באמצעות שיחות אישיות או תחרות "כוכב רשת" ,הבודקת הישגיי
אישיי שבועיי  .ככלל ,לכל הנערי יש מערכת שעות מסודרת לכל יו  .יחד ע זאת ניתני
מעני מיוחדי שנבנו במקו עבור הנערי הזקוקי ליחס אישי יותר .כאמור ,לא מעט מאנשי
הצוות שרואיינו ציינו כי רבי מהנערי המגיעי לבית רשת מתאפייני בכוחות יחסית דלי
ועל כ ה זקוקי ליחס אישי ולעבודה פרטנית .כמענה לצור זה נבנתה עבור כל נער מתקשה
תכנית מיוחדת ,אישית .כ ,למשל ,כדי למנוע התנגשויות וכניסה לקונפליקטי מיותרי ע
חברי הקבוצה ,מגיעי נערי מסוימי בשעות הצהריי  ,כאשר רוב נערי הקבוצה מתפזרי
לבתיה  .לחילופי ,מוצמד אל נערי ונערות המתקשי לעבוד בקבוצה איש צוות המעניק לה
יחס אישי במהל כל יו

הפעילות .ע

התקדמות תהלי העבודה עמ

ועליה במוטיבציה,

מועלות ג הדרישות לתפקוד ומעורבות של הנערי .
לעומת העבודה הפרטנית ,העבודה הקבוצתית – הנעשית ה ברמת של קבוצת הנערי הנפגשת
פע בשבוע לתהלי דינאמי וה ברמת תפקוד הבית עצמו על מרכיביו השוני – מושתת על
העיקרו שלפיו הקבוצה מהווה כוח טיפולי והסוציאליזציה הקבוצתית עשויה להיות מנו
לשינוי ,שכ" ,ברגע שהילד פתח פה את הדלת ,הוא חלק מקבוצה הנקראת אותו מחזור בבית
רשת .הקבוצה היא חלק מהכוחות שפועלי על הנער ולא רק המטפלי ".
העבודה הקבוצתית מתמקדת בשתי קבוצות עיקריות .קבוצה אחת מונחית על ידי עובדת
סוציאלית מצוות המקו  .המתקבלי

אליה עוברי

ראיו קבלה שיוצר מחויבות לתהלי

הקבוצתי .הנושא המרכזי של קבוצה כזו יכול להיות ,למשל ,השימוש בסמי ובאלכוהול ,אבל
הוא יכול לגעת ג בתכני שוני הרלוונטיי לגיל ההתבגרות .במקביל פועלת קבוצות המונחות
על ידי צוות ההדרכה ,כאשר נערי שלא משתתפי בקבוצה המונחית על יד העובדת הסוציאלית
עדיי מקבלי טיפול קבוצתי באמצעות אומנות ,למשל.
היבט נוס של הסביבה הטיפולית קשור לשימוש בצוות בתור משאב של הסביבה הטיפולית .כל
בא הבית ובת השירות הלאומי.
הצוות שות לתהלי הטיפול בנער ,החל מצוות ההדרכה וכלה ֵ
מאפיי זה של הסביבה הטיפולית מאפשר לנערי מגוו מאוד רחב של דמויות הזדהות ,ולמעשה,
כל נער יכול למצוא לעצמו את דמות ההזדהות המתאימה לו ביותר .כמוכ ,מתו האמונה כי
מערכת היחסי בתו הצוות מקרינה על הנערי  ,היא מהווה דוגמא לתפקוד של בית בריא
ותקי לעומת המודל שה חווי לעיתי בבית  .היבט נוס המתקשר לסוגיה זו הוא התיאו
בי אנשי הצוות .כלומר ,ג במידה שלכל אחד מאנשי הצוות יש אופי וראייה מקצועית ייחודית
שלו ,עדיי קיי תיאו בי אנשי הצוות ,כ שהצוות יודע ומעודכ לגבי המטרות הטיפוליות של
כל נער ונער ובכ נמנעי מסרי סותרי לנערי .
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עקרונות טיפוליי שמנחי את הרצ הטיפולי בי יחידת הקלט למרכז היו
במהל תקופת ההערכה עלתה סוגיית מועילות ונחיצות ההפרדה בי יחידת הקלט למרכז היו .
על פי המודל הראשוני של בית רשת ,מרכז היו  ,יועד לאוכלוסיית הנערי המפגיני כוחות
רבי יותר והמסוגלי לעבוד עבודה קבוצתית ולהתמיד במטלות ובמשימות המוטלות עליה ,
ואילו ,יחידת הקלט ,יועדה לנערי המתאפייני בפחות כוחות ,דבר הבא לידי ביטוי ,למשל,
בהעדר יכולת התמדה או בקושי להשתלב בעבודה קבוצתית .במרוצת הזמ נוכח הצוות כי
הרצו לשמר את החלוקה הזאת הציבה בפניה קשיי מרובי ; למשל ,קושי מרכזי אחד נובע
ממאפייני הנערי המגיעי לבית רשת ,שכ ההפרדה נועדה לתת מענה לשתי אוכלוסיות שונות
מבחינת הכוחות שה מפגינות .בסופו של דבר נוכח הצוות כי ,למעשה ,הרכב הנערי

הוא

הומוגני למדי מבחינת הכוחות והיכולות שנערי אלו מפגיני  .אנשי צוות סברו שההבדלי בי
היחידות היו במידת תשומת הלב הפרטנית שהנער זקוק לה .כמוכ ,נוצר קושי יו יומי
בהפרדה מבחינת הקצאת משאבי נפרדת של צוות וציוד לכל אחת מהיחידות .נראה ג כי
הנערי עצמ התקשו לקבל את החלוקה המלאכותית בי היחידות .ההפרדה המוחלטת בי
יחידת הקלט למרכז היו יצרה חיכוכי רבי ע הנערי והנערות.
בעקבות הערכה של יעילות החלוקה בי שתי היחידות עוצב מודל עבודה שונה .במודל זה הפכה
יחידת הקלט ליחידת אינטייק לימי ספורי בלבד .יחידה בה נעשה איסו מידע ראשוני הכרות
ואבחו ראשוניי

והחלטה לגבי התאמת הנער לבית רשת .פונקציה נוספת של יחידת הקלט

היא האוריינטציה של הנער לכללי ולגבולות..." :יש לנו מספר ימי 'נקיי ' שכל נער אנחנו
רואי

אותו אחד על אחד ,הוא עדיי לא משתלב בפעילות של כול

ובזה מסתכמת בעצ

השהייה שלו בקלט" .כלומר ,לא עוד יחידה נפרדת שבה שוהי הנערי מתחילת שהות במקו
ועד סופה ,אלא מעי יחידת קליטה ,מיו והכנה לכניסה ליחידה המרכזית שבה שוהי ביחד
נערי שבעבר חלק שהו במרכז היו וחלק ביחידת הקלט .כמוכ ליחידת הקלט משמשת
לעיתי מענה פרטני ,זמני או ממוש ,לנערי הנפלטי מקבוצה ליו או תקופה יותר ארוכה ,או
מתקשי להשתלב בה מלכתחילה .היחידה המרכזית בבית רשת היא מרכז היו  .יחידה זו
מרכזת את רוב הטיפול בנערי .
העיקרו שמנחה את הרצ הטיפולי בי יחידת הקלט למרכז היו מבוסס על מרכזיותה של
הקבוצה .התפיסה היא שהקלט הנו חלק אינטגרלי ממרכז היו והנערי שנמצאי בקלט ה
בחלק אות הנערי שנשרו מהקבוצה ,כלומר ,לא התאימו לעשייה הקבוצתית.
היבט נוס הקשור לרצ הטיפולי בי יחידת הקלט למרכז היו קשור לעובדה כי רצ זה מאפשר
מענה יותר אישי ופחות מוכתב מראש .א בעבר הנער שוב בשלבי הראשוני שלו בבית רשת
ליחידת הקלט ורק בשלבי המתקדמי יותר עבר למרכז היו  ,הרי שהמסלול הנוכחי הרבה
יותר אישי .המעני

ניתני

לא על פי הרצ הכרונולוגי המוכתב מראש אלא על פי הצרכי

האישיי של הנערי  .כ ,למשל ,מתאפשר מצב שבו נער ,שבדר כלל עובד בעבודה קבוצתית,
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מגיע באחד מהימי במצב רוח לא טוב והוא יכול להיות מופרד משאר הקבוצה לשארית היו .
במלי אחרות ,הקלט הפ להיות מענה פרטני ,זמני או ממוש ,לנערי הנפלטי מקבוצה ליו
או תקופה יותר ארוכה ,או המתקשי להשתלב בה מלכתחילה.
ההשמה
עקרו המנחה את תהלי ההשמה הוא מציאת מקו

השמה בהתא

ליכולת הנער ולמצבו.

הפנייה למקו ההשמה נעשית בהתא לתוצאות ההערכה והאבחו שנעשו בבית רשת .במציאת
מקו השמה עדיפות ניתנת לשילוב הנער בקהילה .רק במידה שאי מעני מתאימי בקהילה
עולה האפשרות של סידור חוביתי .בבית רשת יש עובד השמה שתפקידו לעקוב אחר
התאקלמותו של הנער במקו ההשמה .הפרידה מבית רשת לא נעשית ע סיו השהות בבית
רשת אלא נער מעקב המאפשר לבחו את מידת ההשתלבות של הנער במסגרות המש .למודל
זה ,השונה מהטיפול המסורתי הדוגל בפרידה מהנער ע

סיו

הטיפול בו ,חשיבות בסיפוק

תחושת רצ לנערי שחוו בעבר התנסויות של ניתוק.
פיתוח דרכי עבודה חדשי ע נערי ו/או אוכלוסיות חדשות של נערי
במהל תקופת ההערכה חלו שינוי ה בהרכב האוכלוסייה של הנערי המגיעי למקו וה
בשיטות העבודה אית  .בהקשר לשינוי בהרכב האוכלוסייה ,על פי תיאור העובדי הגיעו יותר
נערי הממוקמי בקצה הרצ הטיפולי; כלומר ,כאלה המתאפייני בפרופיל קשה של העדר
השתלבות .אחת הסיבות לכ היא..." :א פע כל נער שלא היה בבית ספר כמה ימי אישרו לו
להגיע ל'בית רשת' היו זה לא ככה ...ואז נוצר מצב שמי שמגיע לפה הוא מגיע באמת במצב
קשה" .בנוס מגיעי

למקו

יותר נערי

הזקוקי

להתערבות בשעת משבר ויותר נערי

שהימצאות בבית רשת היא בצל החוק .קליטת נערי הנמצאי במשבר או המגיעי לאור צו
בית משפט מצריכה פיתוח מיומנויות מיוחדות של אבחו וההערכה שכ "...נער מגיע יומיי
הוא פה ואחר כ ישר צרי לתת המלצות ו ...אי לי את כל התהלי של השלושה חדשי להכרות
מעמיקה ע הנער ...כניסה ויציאה של נערי כל הזמ".
גורמי עמ קיי

שיתו פעולה מחו לבית רשת

ככלל ,נראה כי יותר ויותר גורמי בקהילה מכירי את בית רשת כמקו מתאי לבני נוער
המנותקי

ממסגרת .בהתא

"רמת התרומות וההתנדבות לבית עלתה ...יש תכונה סביבנו,

הרבה יותר ...ממש מכירי אותנו עוד יותר" .וג "חושבת שיש יותר אנשי שמודעי לזה,
מודעי לבית רשת" .סוגיה נוספת שהתפתחה בהקשר זה היא סוגיית היזמות העסקית ,א כי
חשוב לציי כי מדובר בפרויקט עירוני ולא בפרויקט המופעל בלעדית על ידי צוות בית רשת.
מדובר בניסיו ,שלו שותפי ג אנשי צוות מבית רשת ,לפתח קשרי שוני ע גורמי בקהילה
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ולהעסיק נערי

בוגרי

שאינ

חוזרי

למסגרת לימודית כלשהי בהפקה של שלטי  ,שלטי

חוצות ,גינו או מאפייה.
קיי שיתו פעולה הדוק בי בית רשת ובי מחלקות הרווחה ,ג מבחינת ההפניות וג מבחינת
האינטנסיביות של עבודה ע נערי  .לגבי שיתו הפעולה ע מחלקת החינו ,במהל תקופת
ההערכה התקיימו דיוני לקידו התיאו ושיתו הפעולה .כתוצאה מכ חל שיפור בעבודה
המשותפת ע מחלקת החינו בכל הקשור לשלב קליטת הנערי  .כיו קיימי תיאו ודיווח
מסודר ע

מחלקת החינו לגבי הגעת הנערי

לבית רשת .כמוכ קיי

שיתו פעולה פורה

בסוגיית הגדרת מטרות ההשמה של הנערי ע סיו שהות בבית רשת .כא חל שינוי והוא
בהעלאת ר הציפיות .כלומר ,א

בעבר השמה הייתה לאו דווקא במסגרת אלא ג

המש

פגישות טיפוליות ,הרי שכעת "הר הוגדר בצורה מאוד ברורה ,מסגרת ,שתהיה כמה שיותר
פורמאלית".
עבודה ע קבוצות ייחודיות
בבית רשת נעשה מאמ להתאי את דרכי העבודה למאפייני של קבוצות ייחודיות .כ ,למשל,
מועסקות בבית רשת מדריכה דוברת רוסית ומדריכה דוברת אמהרית .כמוכ פעלה קבוצה
לעולי חדשי בלבד "עשינו כא קבוצה ...רק של עולי שאית דיברנו על עלייה ,על מה היה
ברוסיה ,כל אחד הדברי שלו ,על העלייה לאר ,על המטוס...כ עשינו משהו ייחודי לנושא הזה,
זה היה ממש ,ממש טוב ,מאוד מוצלח" .קשיי

רבי

עולי

בעבודה ע

נערי

עולי

לא

יהודיי  ,ולכ על פי התנסות הצוות" :המשבר שלה בישראל זה הרבה יותר חזק מאשר אלו
שה יהודי  .וחייבי להדגיש את זה ."...כא השאלה הנשאלת היא ,הא נית לסווג את
אוכלוסיית הנערי היהודי והלאיהודיי בתור קבוצה אחידה אחת בעלת צרכי דומי  ,או
שמא יש מקו לפתח דרכי עבודה מעט שונות ע אוכלוסייה ייחודית זו .קושי נוס שהצוות
חווה הוא בהתאמת דרכי העבודה ע נוער חרדי לאור העובדה שכללי המסגרת ומאפייניה אינ
מותאמי לנוער זה.
עבודה ע הורי
חלק מהראייה המערכתית של העבודה בבית רשת היא שההורי מעורבי ושותפי לתהלי
שעובר הנער ולכ יש לשמור על קשר עמ  .בהתא לראייה זו מתקיימות קבוצות הורי בבית
רשת .אחת המסקנות שהובילה להקמתה של הקבוצה הייתה ש "...נער לא יעשה שינוי רציני
אלא א ההורי ג יעשו איזשהו שינוי ויהיו שותפי לתהלי שקורה פה ."...בשלב הראשו
הכוונה הייתה להקי

חוג הורי ..." ,היכנסו מפגשי הורי

פעמי

או שלוש לכל מחזור.

בהתחלה כדי לספר קצת על בית רשת כי יש הורי שתופסי את המקו כאילו בית ספר ,אז
התחלנו להסביר את מהות המקו  ."...בשלב זה התקיימו שתי קבוצות נפרדות – אחת לדוברי
רוסית ואחת לילידי האר – ושתיה נוהלו והופעלו על ידי גורמי מחו לבית רשת .הקבוצה של
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ההורי

דוברי רוסית הופעלה במתנ"ס המקומי ואילו את הקבוצה של ההורי

הפעילו מנחי

מטע

ילידי האר

בית הספר להורי  .בהמש התברר כי "...הקבוצות היו מאוד טובות,

המשוב היה מאוד טוב אבל לא היה שו קשר בי הקבוצות ובי הפעילות של בית רשת .המנחה
לא הכירה את המסגרת" .לאור זאת נעשה שינוי והקבוצות מתקיימות בבית רשת .אחד מאנשי
הצוות בבית רשת ,יחד ע מדריכה דוברת רוסית ,מעביר את קבוצת ההורי  .כתוצאה מכ אי
הפרדה בי ההורי ויש חיבור וקשר ישיר בי מה שקורה בקבוצה לבי מה שקורה בבית רשת.
מודל העבודה ע

ההורי

בבית רשת שונה מהמודל המקובל של טיפול בנוער מנותק שבו

ההתמקדות היא א ורק בנער ,כפי שביטאה זאת אחת העובדות" :זה יופי ....ג לילדי זה
טוב ,זה כי ,ה מתגאי בזה שההורי שלה באי אחרי הצהריי  ,בערב לפה ...הקבוצה
תורמת המו ,ה

באי  ,ה

רואי

את הבית .ה

רואי

איפה שהילדי

שלה

נמצאי ".

ואילו בראיו אחר נאמר כי " ...בזכות הקבוצה הזאת אני יכול לומר שהקשר ע ההורי השתפר
פלאי  .הורי מרשי לעצמ יותר להתקשר אלי בטלפו ולשאול 'מה ע הילד?"
עקרונות פעולה של קורת הגג
קורת הגג היא יחידה בבית רשת שהחלה לפעול באמצע השנה הראשונה של ההערכה .מטרתה
העיקרית של יחידה זו היא הענקת קורת גג מיידית לנערי שמסיבות שונות – בדר כלל סביב
סכסוכי וקשיי ע הוריה

– נותרי חסרי קורת גג .במובני רבי  ,ובניגוד למרכז היו ,

קורת הגג נמצאת עדיי בתהלי של התגבשות והתהוות ,דבר הבא לידי ביטוי בעקרונות פעולה
הנמצאי עדיי בתהלי גיבוש.
מספר מאפייני מייחדי את קורת הגג .ראשית ,הדגש ביחידה זו הוא על מת שירות לשעת
משבר בתו הקהילה ,כאשר האוכלוסייה המופנית למקו מתגוררת בעיר עצמה או בסמיכות
אליה .מאפיי ייחודי נוס הוא עצ הקשר האינטגראלי ע מרכז היו

והאפשרות להציע רצ

טיפולי בי קורת הגג לפעילויות במהל היו במרכז היו  .לאור מיקומה של היחידה בתו
הקהילה ,מוש דגש על עבודת תיוו וגישור ע ההורי כמו ע גורמי קהילתיי רלוונטיי
נוספי .
מאפיי נוס של קורת הגג הוא אפשרות השהייה המקסימלית של שבועיי עד חודש במקו .
הסיבה העיקרית לכ היא שקורת הגג מתפקדת כמעי "חדר מיו" לבעיות האקוטיות
המתעוררות וצצות ,מקו שבו מגיע נער ,מאובח ולאחר התערבות קצרת מועד נשלח חזרה
למשפחתו או לחילופי ,למקו

השמה אחר להמש הטיפול .זוהי ג

אחת הסיבות לעובדה

שמדובר ביחידה קטנה המכילה ארבע מיטות בלבד ,ועל כ היא לא ערוכה לקליטת קבוצות
גדולות של נערי  .מעבר לכ ,חשוב לציי כי האפשרות לשהות מוגבלת במקו יוצרת תמרי
למציאה מהירה של פתרונות .היא יוצרת לעיתי מחויבות בקרב ההורי ליטול אחריות ולסיי
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את הסכסו ע הנער .כמוכ היא יוצרת תמרי עבור הגורמי השוני בקהילה לחפש מיידית
פתרונות הולמי להמש.
ככלל ,קורת הגג מיועדת יותר לנערי מאשר לנערות .הסיבה לכ היא בעיקר טכנית )מספר
מיטות מצומצ ( ולא אידיאולוגית .בדומה לעיקרו הפעולה של מרכז היו  ,ג

כא סוגיית

הזמינות והמיידיות מהותיי  .נער הנקלע למצב שבו הוא חסר קורת גג יכול להגיע מיידית
למקו  .אפשרות זו מהווה תרומה ייחודית של בית רשת לקהילה ולגורמי הטיפוליי  ,שכ:
"...א באמצע הלילה יש משבר ,לא צרי לרו אל מחו לעיר ,יש משהו עירוני ."...הקליטה
מתאפשרת בשני ערוצי  ,הערו הרגיל וערו החרו  ,כאשר בשניה תנאי הכניסה הוא אישורה
של פקידת סעד או אישור הורי  .ברוב המקרי  ,הקליטה נעשית בהסכמת הורי

וה

אלו

החותמי על אישור הכניסה למקו .
בקליטה הרגילה הנעשית במהל היו
עשויי

להגיע ג

מגיעי נערי דר הפניה משירותי רווחה שוני  .נערי

דר שירות מבח; למשל ,נערי

הנמצאי

במעצר בית וההורי

אינ

מסוגלי למנוע מהנער לשוטט ,או שה מתקשי להכיל אותו שעות רבות בבית .במקרי כאלה
יש אפשרות להציע לנערי רצ טיפולי בי קורת הגג למרכז היו  .הנער נקלט בשתי היחידות
של בית רשת; כלומר ,הוא שוהה במהל היו במרכז היו והוא ל בקורת הגג .כא חשוב לציי
כי בעצ רוב הנערי הלני בקורת הגג נמצאי במרכז היו במהל היו .
לגבי קליטות החירו המתבצעות בלילה ,הנוהל הוא שההפניה למקו מתבצעת בהלי כניסה
מסודר שבו נער המגיע למקו

מופנה למשטרה ,וש

הוא נפגש ע

פקידת הסעד הכוננית

העורכת עימו הכרות ראשונית והמתרשמת הא הנער יכול לשהות בקורת הגג .אחת הנגזרות של
אפשרות הקליטה במצבי חרו היא שבכל לילה – ג בלילות בה לא שוהי נערי בקורת הגג
– נקבע מדרי כונ ,א כי חשוב לציי כי באופ כמעט רצי שוהי נערי בקורת הגג.
צור באבחו מהיר וטיפול בשעת משבר הינ עקרונות מרכזיי של העבודה בקורת הגג .ברבי
מהמקרי נית לאבח בשלבי העבודה הראשוני א מדובר במשבר הדורש התערבות ארוכת
טווח או במשבר שאותו נית לפתור בזמ יחסית קצר .במידה שמדובר במשבר רציני ,המתבטא
בקושי להביא לחזרת הנער בתו פרק זמ קצר לביתו ,אזי מפני אותו למקו אחר .במקרי
אחרי  ,שבה

נית לעבוד ע

הנער על חזרה לביתו ,העבודה מתאפיינת במספר היבטי .

ראשית ,אופי העבודה במקו הוא של התערבות בשעת משבר; כלומר ,דגש רב מוש על בירור,
גישור ותיוו בי הצדדי המעורבי בסכסו .התערבות זו כוללת עבודה ע הנער ,ע הוריו
וע רשויות רלוונטיות האמורות לסייע בפתרו המשבר.
מרכיב הזמ הקצר של השהות במקו מהווה את הרציונל למאפיי נוס של העבודה בקורת הגג
והוא האינטנסיביות והמיידיות של העשייה ,הבאה לידי ביטוי ,למשל ,בפגישות כמעט יו
יומיות של העובדת הסוציאלית ע הנער וע הוריו .סיבה נוספת לאינטנסיביות העבודה במקו
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היא שקורת הגג נסגרת בסופי השבוע והנערי

אמורי

לחזור לבית

במהל השישישבת.

בהתא  ,בהחלט יתכ מצב שבו נער מגיע לקורת הגג ביו חמישי וכבר ביו שישי הוא אמור
לחזור לביתו לסו השבוע .מאיד ,לא תמיד נית לשלוח את הנער הביתה ,ובמקרי אלה הצוות
מחפש עבורו פתרו חלופי תחילה בקהילה – למשל ,שהות אצל קרובי משפחה – ובמידה שג
פתרו זה אינו מתאפשר ,נשלח הנער למקלט בעיר אחרת ,מש

הוא חוזר לקורת הגג ביו

ראשו.
עיקרו פעולה נוס הוא גמישות הסביבה הטיפולית .ג

כא ,בדומה למרכז היו  ,יש רצו

להתאמת אופי המסגרת וכלליה לצרכיו של כל נער ונער .מאחר שבדר כלל נערי המגיעי
לקורת הגג נמצאי במשבר ,הרי שעבור חלק תכנית העבודה המלאה של בית רשת לא תתאי ,
כי ,למשל ,בשעת משבר ה לא פנויי ללמידה .עבור נערי אלו תותא תכנית גמישה יותר,
המעניקה מרחב רב וזמ פנוי .מאיד ,ישנ

ג

נערי

שדווקא בזמני משבר זקוקי

לסדר

ולחוקי  ,כאשר " ...דווקא בשעת המשבר הגדולה ,הסדר ,הארגו ,מארגני ומרגיעי " .מרכיב
הגמישות בסביבה הטיפולית בא לידי ביטוי ג  ,למשל ,בהתאמת היציאות מחו לקורת הגג
בשעות אחר הצהרי  ,כאשר מלבד אלו השוהי במעצר בית ,הנערי יוצאי על פי התכנית
הטיפולית האישית שנקבעה עבור .
מעבר לכ ,מוש דגש על התארגנות וסדר יו בקורת הגג .בניגוד לתקופה הראשונית של פעולת
קורת הגג שהתאפיינה בשעות שהייה לא מסודרות ולא מאורגנות ,ע התפתחות דרכי העבודה
בקורת הגג הורכב לוח זמני מובנה ,מסודר ומאורג ,המהווה מעי המש ללוח הזמני של
מרכז היו  .סדר זמני זה בא לידי ביטוי ,למשל ,בקיומה של שיחת פתיחה כל יו ובקיומה של
שעה קבועה לארוחת הערב ,דברי המארגני ומסדרי את המש היו ה עבור הנערי וה
עבור צוות המדריכי של היחידה.
הדרכה למדריכי הוא עקרו שפותח במהל תקופת פעילות קורת הגג .בקורת הגג עובדי
שלושה מדריכי  ,המקבלי הדרכה קבוצתית קבועה אחת לשבועיי ע העובדת הסוציאלית
של היחידה .צור זה בקבלת הדרכה עלה מהשטח ,שכ ,למרות שהעובדת הסוציאלית של
היחידה זמינה  24שעות ביממה ,הרי שרוב הזמ המדריכי עובדי באופ עצמאי ונמצאי לבד
בשטח ,דבר העשוי להיות מורכב במיוחד בתחילת הדר ,כאשר הדברי

לא תמיד ברורי

לחלוטי .יתרו נוס בקיומה של ההדרכה הוא שנוצרת שפה משותפת בי שלשת המדריכי
המאפשרת תגובה אחידה במקרה של פניה אליה מאחד הנערי  .הדרכות אלו משמשות ג
בתפקיד של פיקוח ,שכ ה מאפשרות את בדיקת ההתאמה למקו  .סוגיה זו חשובה לנוכח
העובדה כי המדריכי חווי קשיי רבי והתחלופה ביניה יחסית גבוהה .כתוצאה מתחלופה
גבוהה זו ,ועל בסיס לקחי העבר ,היו מדרי חדש לא מתחיל לעבוד מיידית בקורת הגג ,אלא
שמש מספר ימי הוא עובד בבקרי במרכז היו ע כל הצוות כדי שהמדרי יכיר את הנערי
וג שהצוות יוכל להכיר ולהערי את התאמתו לעבודה בקורת הגג.
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כאמור ,נער יכול לשהות במקו עד תקופה מקסימאלית של חודש ימי  ,א כי קורה שהוא
שוהה ג מספר ימי מעבר לחודש זה א מסתמ עבורו פתרו אפשרי .ברוב המקרי המשבר
נפתר בכ שהנער חוזר לביתו ולמשפחתו .מאיד ,א לא נמצא פתרו הול לבעייתו בתו חודש
שהותו במקו  ,נשלח הנער למקו אחר להמש הטיפול.
רקע של הנערי
ההערכה כוללת נתוני על  169נערי

ששהו במרכז היו

ו 43נערי בקורת הגג .להל מוצגי

נתוני הרקע על הנערי ששהו במרכז היו  ,ובהמש יוצגו נתוני רקע על הנערי בקורות הגג.
לגבי  120נערי מתו ה 169מולא כל מער ההערכה המחקרית המאפשר להשוות בי הנתוני
בתחילת השהות בבית רשת לסיומה .ארבעי
ספורי

ושמונה משתתפי

בלבד )לא מחזור של ( ולכ מולא לגביה

) (28.4%שהו רק ימי

רק טופס מקוצר של נתוני

דמוגרפי .

הסיבות לשהות הקצרה של נערי אלה כללו בעיות ביחסי ע נערי אחרי במסגרת ,העדר
עניי בפעילויות השונות ,העדר תמיכה מצד בני משפחה וכ קושי לפעול על פי כללי ההתנהגות
של המסגרת.
מבי  169משתתפי  121 ,ה נערי ) (71.6%ו 48נערות ) .(28.4%ממוצע הגילאי של הנערי
הוא ) 15ס.ת , (1.37 .כאשר טווח הגילאי הוא  .18-12חלוקת אר המוצא בי הנערי מצביעה
על חלוקה כמעט שווה בי נערי ילידי האר לנערי עולי  85 .נערי ) (50.3%ה ילידי האר
ו  (49.7%) 84נולדו בארצות אחרות .לגבי הנערי העולי  61 ,מה ילידי ברית המועצות לשעבר,
 19ילידי אתיופיה ,שני נערי ילידי צפו אפריקה ,נער אחד יליד צרפת ואחד יליד ארגנטינה.
ממוצע הוותק של הנערי העולי באר הוא  3.39שני )ס.ת .(4.3 .רוב הנערי )(103 ,61%
הגדירו את עצמ כחילוני  .אנשי הצוות ציינו כי ידוע לה לגבי  26נערי ) (15.4%שיש לה
ליקויי למידה כלשה  ,בי היתר הפרעות קשב וריכוז .יחד ע זאת ציינו אנשי הצוות לגבי 67
נערי ) (40%כי אי לה מידע בנושא .לגבי יכולת הקריאה של הנערי בעברית ,צוי לגבי מספר
קט של נערי שה מתקשי בקריאה וכתיבה בעברית ) 9נערי קוראי בניקוד בלבד ושני
נערי אינ יודעי כלל לקרוא;  25נערי כותבי בשגיאות רבות(.
המידע שנית לגבי הסיבות להפסקת הלימודי אצל  120נערי שעליה מולאו הערכות מלאות
מצביע על כ ש 94נערי ) (78.3%החליטו בעצמ על הפסקת לימודיה ובמקרה של  22נערי
) (18.3%נוספי היה זה בית הספר שהחליט על הפסקת הלימודי  .הסיבות העיקריות להפסקת
הלימודי

כפי שמופיעות בלוח  1כוללות קשיי

בלימודי  ,בעיות משמעת ,בעיות ביחסי

חברתיי בבית הספר ,היעדרויות רבות מבית הספר ומעורבות בהתנהגות עבריינית .צוינו ג
סיבות האופייניות להפסקת הלימודי בקרב העולי החדשי  :קשיי ע השפה העברית וקשיי
הסתגלות בישראל.
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לוח  :1סיבות להפסקת לימודי * )(n=120
הסיבה

אחוזי

מספרי

קשיי בלמודי
בעיות משמעת

79

66

82

68

בעיות ביחסי חברתיי בבית ספר

7

47.5

היעדרויות רבות מבית הספר

99

82.5

מעורבות בהתנהגות עבריינית

40

48

קשר ע חברה עבריינית

43

36

קשיי ע שפה עברית

25

21

קשיי הסתגלות בישראל

22

18.3

שנוי מקו מגורי המשפחה

10

8.3

אי התאמת מסגרת – נער חילוני מסגרות
חרדיות
שימוש בסמי /אלכוהול

9

7.5

6

6

בעיות קשות ביחסי המשפחתיי

6

5

צור לתמו כלכלית במשפחה

5

3

התנהגות מינית פרובוקטיבית

3

2.5

* עבור כל נער יתכנו מספר סיבות להפסקת הלימודי.

חברי הצוות התבקשו להערי ג את טיב המעורבות של הנערי בהתנהגות לא נורמטיבית )לוח
 (2לגבי  58מהנערי ) (48.3%צוינו בעיות ע החוק )הסיבות שצוינו כללו :עבירות רכוש ,סמי ,
תקיפת הורי  ,אלימות כולל אלימות מינית ,סחיטה ואיומי ונהיגה ללא רישיו( .ככל הידוע
לאנשי הצוות ,חלק מהנערי

משתמש בסמי

ובאלכוהול )הערכת הצוות תואמת את דיווח

הנערי כפי שיצוי מאוחר יותר(.
לוח  : 2מעורבות בהתנהגות לא נורמטיבית )(n=120
אחוזי

מספרי

התנהגות
לא נורמטיבית
בעיות ע החוק
שימוש בסמי קלי

58

48.3

47

39.2

שימוש בסמי קשי

3

2.5

שימוש בדבק מגע

7

5.8

שימוש באלכוהול

53

44.1

מהמר

1

.8
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רקע של משפחות הנערי /ות
לצוות בבית רשת היה מידע על מוצא של  112אבות ו 111אמהות .לגבי המצב המשפחתי של
הורי הנערי צוי לגבי כמחצית מהנערי שההורי גרושי או פרודי ) (51.6% ,62ולגבי 15
נערי ) ,(12.5%האב או הא נפטר ,כ שלמעשה כשני שליש ממשפחות הנערי ה משפחות חד
הוריות .עשרי ותשעה מהנערי ) (24%מתגוררי ע קרובי משפחה או בסידור אחר בקהילה
מחו לבית  .לגבי  35ממשפחות הנערי ) (29%צוי שהאב לא עובד ולגבי  73משפחות )(61%
הא לא עובדת .רוב הנערי חיי בסביבה משפחתית שבה יש מצוקה כלכלית וחלק חיי
במשפחות ע בעיות קשות ג ביחסי בי ההורי וג מצוקה כלכלית וה חוו סוגי שוני של
פגיעה או הזנחה כשהסוגי הנפוצי ביותר ה פגיעה רגשית והזנחה )לוח .(3
לוח  : 3מצבי מתח שהנער חווה במשפחתו )(n=120
מספרי

אחוזי

מצבי מתח
מצוקה כלכלית

100

בעיות קשות ביחסי בי ההורי

34

28.3

הזנחת הנער

56

44.6

פגיעה רגשית בנער

62

51.6

פגיעה פיזית בנער

31

25.8

התנהגות עבריינית של אחד מחברי
המשפחה

34

28.3

83.3

הערכת צוות
 120הערכות מולאו בתחילת ובסיו שהות הנערי בבית רשת 82 .לגבי נערי ו 38לגבי נערות.
תחו מרכזי שהוער הוא תפקוד הנערי במסגרת .תחו זה הוער בשישה תחומי  .1 :תפקוד
בשעת הפעילות והתאמה לכללי המסגרת  .2יחסי בינאישיי ע נערי בבית רשת  .3המצב
הפיזי והנפשי של הנערי

 .4יחסי ע הצוות  .5יחסי ע

נערי מחו לבית רשת .6

השתלבות הנערי במשפחה וקהילה בתקופת השהות בבית רשת .נערכה השוואה בי ממוצעי
הסקאלות של כל אחד מהתחומי בהתחלת השהות ובסיומה לגבי כלל הנערי והנערות ולגבי
הנערי והנערות בנפרד .ההשוואה מצביעה על כ ששלושה תחומי מתו השישה שנבדקו חל
שיפור משמעותי מבחינה סטטיסטית :תפקוד בשעת הפעילות והתאמה לכללי המסגרת ,יחסי
ע הצוות ,והשתלבות במשפחה וקהילה .לגבי תפקוד בשעות הפעילות והתאמה לכללי המסגרת
שינוי משמעותי נמצא בקרב קבוצת הנערי בלבד .שינוי משמעותי בהבדלי ממוצעי של כלל
קבוצת הנערי והנערות בי ההתחלה לבי סיו נמצא בשני התחומי האחרי )יחסי
הצוות והשתלבות במשפחה וקהילה(.
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לוח  :4ממוצעי סקאלות הערכת תפקוד בהתחלה ובסו השהות בבית רשת )( n=120

תפקוד בשעת פעילות והתאמה
לכללי המסגרת
בית רשת כללי

בהתחלה
ממוצע )ס.ת(.

(.48) 2.57

בסו
ממוצע)ס.ת(.

(.52) 2.68

נערי

(.45) 2.54

(.48) 2.68

נערות

(.55) 2.65

(.6) 2.66

יחסי בינאישיי ע

T
*2.07

נערי /ות בבית רשת

בית רשת כללי

(.39) 2.68

(.35) 2.71

נערי

(.35) 2.66

(.34) 2.72

נערות

(.5) 2.72

(.4) 2.67

יחסי ע הצוות
בית רשת כללי

(.47) 2.64

(.53) 2.85

נערי

(.48) 2.61

(.54) 2.83

נערות

(.43) 2.73

(.52) 2.93

*3.78

מצב פיזי ונפשי
בית רשת כללי

(.47) 3.2

(.45) 3.19

נערי

(.42) 3.21

(.41) 3.2

נערות

(.58) 3.16

(.55) 3.16

יחסי ע נערי  /ות מחו לבית רשת
בית רשת כללי

(.59) 2.69

(.69) 2.84

נערי

(.62) 2.68

(.69) 2.86

נערות

(.55) 2.74

(.7) 2.77

קשרי ע משפחה וסביבה
בית רשת כללי

(.56) 2.62

(59.) 2.79

נערי

(.54) 2.63

(.58) 2.8

נערות

(.62) 2.58

(.64) 2.75

*2.36

* התחומי המצויני בכוכבית הנ תחומי בה חל שיני משמעותי מבחינה סטטיסטית.
*P<.001** ;P<.05

בנוס להערכה המפורטת של תחומי התפקוד שצוינו לעיל ,אנשי הצוות נשאלו בסיו כל מחזור
לגבי הערכת הסובייקטיבית את מידת השינויי שחלו במהל המחזור אצל הנערי בחמישה
תחומי  :התחו הלימודי ,התנהגות בהתא לכללי המסגרת ,טיב היחסי ע נערי /ות בבית
רשת ,טיב היחסי ע משפחת הנער ומידת הפתיחות ע אנשי הצוות )לוח  .(5מטרת ההערכה
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זו הייתה לבחו את ההערכה הכללית של חברי הצוות מעבר לפריטי

המובני

שנכללו

בסקאלות של הערכת תפקוד הנער .תפקוד הנער/ה בשעות הפעילויות ובצוע פעילויות לימודיות
ופתיחות ע אנשי הצוות ה התחומי שהוערכו כתחומי בה חלו השינויי המשמעותיי
ביותר .הערכות נמוכות יותר של מידת השינוי צוינו בהערכות הסוביקטיביות של אנשי הצוות
לגבי מערכות היחסי של הנערי ע נערי ונערות אחרי ולגבי ההתנהגות בהתא לכללי
המסגרת .בשני המדדי )מדד תפקוד הנער וההערכה הסובייקטיבית( ,תפקוד בשעת הפעילויות
והקשר ע אנשי הצוות הוערכו כתחומי בה חלו השינויי המשמעותיי ביותר.
לוח  :5הערכת סובייקטיבית של התחומי בה חלו שינויי )(n=120
ממוצע )ס.ת(.

התחו בו חלו שינויי
פתיחות ע אנשי הצוות
בצוע פעילויות לימודיות

(1.4) 3

טיב היחסי ע נערי

(.7) 2.5

טיב היחסי ע משפחת הנער

(.5) 2

טיב היחסי ע נערות

(.6) 2

התנהגות בהתא לכללי המסגרת

(.7) 1.5

(.7) 3.5

חברי הצוות התבקשו לציי א התעוררו קשיי בהשתלבות הנערי במסגרת ולפרט את סוג
הקשיי שהתעוררו .בעוד שבתחילת השהות בבית רשת צוינו קשיי לגבי  63מהנערי ), (52%

בסו השהות צוינו קשיי לגבי  52מהנערי ) .(43%נית לראות ירידה מסוימת במספר הנערי
שלגביה צוינו קשיי לקראת סיו השהות בבית רשת  .הקשיי שצוינו היו בעיקר איחורי
והיעדרויות תכופות ,חוסר התמדה בפעילויות וקשיי הסתגלות למסגרת .כמוכ ,צוינו קשיי
רבי נוספי כמו :חומרי ממכרי  ,הפגנת אלימות ,פרובוקטיביות כלפי נערי ונערות אחרי ,
קשיי קשב וריכוז והתנהגות מינית מתירנית .בי הסימפטומי שהוזכרו בתדירות הגבוהה ביותר
על ידי אנשי הצוות לגבי הנערי שהתעוררו לגביה קשיי היו תגובות של דיכאו ,עצבנות או
מצב רוח ירוד של נערי  .התיאורי

כללו נערי

"מסתגרי

"כועסי " ו"חסרי מוטיבציה" .בעיות ספציפיות לגבי עולי
הצוות ציי בעיות ספציפיות לעצ

היות

עולי

חדשי

ושקועי

בעצמ " "עצבניי "

חדשי

צוינו לגבי  13מה .

שגרמו לקשיי

בהשתלבות

בבית

רשת .התייחסות הייתה בעקר לבעיות שפה שיצרו קשיי בתקשורת ובלימודי .
הצוות נשאל ג לגבי טיב העבודה ע ההורי ושיתו הפעולה עמ במהל ההשמה של הנער.
צוי לגבי  96נערי ) (80%שנעשתה עבודה כלשהי במהל שהות הנער בבית רשת על הקשר בי
ההורי לנער .הצוות הערי ג באופ יותר ספציפי א חלו שינויי בקשר בי הנער להוריו
במהל השהות בבית רשת .לא נמצאו הבדלי משמעותיי

בי ההתחלה לבי הסיו בהערכת

הצוות את קשר של הנערי ע אבותיה ]התחלה ,ממוצע  . 2.21ס.ת ;(1.37).סיו  ,ממוצע
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 ,2.32ס.ת ,(1.4).סקלה של  [4  1וע אמותיה ]התחלה ,ממוצע  . 2.95ס.ת ;(94.) .סיו  ,ממוצע
, 3.06ס.ת .[(.93..יחד ע זאת הממוצע של הערכת הקשר א האמהות היה גבוהה מזה של
הערכת הקשר ע האבות .כמוכ נשאל הצוות לגבי טיב הקשר שהיה ע ההורי במהל הדיו
על השמת הנער .ככלל היה ניסיו לשת את ההורי בתהלי ההשמה .לגבי  75נערי מתו ה 88

) (85%לגביה

צוי שהתקיימו דיוני השמה ,צוי שההורי

היו מעורבי

בצורה כלשהי

בחשיבה על מקומות השמה .יחד ע זאת היו מקרי שבה ההורי סרבו לשת פעולה או
ששיתו הפעולה שלה היה מוגבל עקב התנגדות  .כמוכ ,התבקש הצוות לציי את מקומות
ההפניה של הנערי לאחר סיו השהות בבית רשת .מתו  88מסגרות שפורטו בתשובה לשאלה
זו 55 ,מסגרות ) (62.5%היו בקהילה .המסגרות שהופיעו בתדירות הגבוהה ביותר היו קידו נוער
ותוכנית היל"ה ומסגרות לימודיות תעסוקתיות.
דיווח של הנערי
דיווח הנערי כלל פריטי רקע לגבי אופ הגעת לבית רשת .הנערי

ציינו שהגורמי המפני

המרכזיי לבית רשת ה עובדי סוציאליי ממיר" ,שירות מבח לנוער וקצי הביקור הסדיר
)לוח .(6
לוח  : 6הגורמי שהפנו את הנערי לבית רשת )(n= 120
מספרי

הגור ה ַמפנה

אחוזי

עובדת סוציאלית )מיר" או מסגרת
מפנה אחרת(
קצינת מבח

29

24

24

20

קב"ס

14

11.6

בית משפט

8

6.6

חברי

5

4.2

בית ספר

4

3.3

הורה

3

2.5

עובד איתור

3

2.5

הנערי נשאלו לגבי הסיבות להשתתפות בבית רשת .היעדרות ממושכת מהלימודי וקשיי
במסגרת הלימודי הוגדרו ע"י כמחצית מהנערי כסיבה המרכזית להשתתפות בבית רשת ),57
 .(47.5סיבות משמעותיות נוספות להשתתפות ה אכיפת החוק ) ,(16 ,13.3%רצו להיות במסגרת
) ,(8.3% ,10ורצו ללמוד ולהתקד

).(4.16%, 5בתשובה לשאלות פתוחות הבהירו הנערי

שהיות ואי לה מסגרת ותעסוקה בית רשת מספק לה זאת" :כי אני לא במסגרת ואי לי מה
לעשות ברחוב ,לכ אני פה" "מפני שאי לי מסגרת ,להעביר את הזמ עד שאעבור לפנימייה
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שהתקבלתי אליה" .הנערי התייחסו ג לכ שבית רשת משמש כמקו זמני עד שיימצא מקו
מתאי יותר עבור

"אני כא כדי למצוא מקו שיתאי לי".

ההשוואה של דיווח הנערי בתחילת המחזורי לבי הדיווח בסיומ מאפשרת לבחו א על פי
דיווח חל שינוי בקרב הנערי במדדי שנבדקו .ה נשאלו על טיב הקשר שלה ע אנשי
הצוות )יכולת לשוחח ע אנשי הצוות ולהסתדר עמ ( על והיכולת להסתדר ע כללי המסגרת
)לוח  .(7הממצאי מצביעי על ירידה בדיווח הנערי בי תחילת המחזור וסיומו לגבי לקשיי
להסתדר ע המסגרת ואנשי צוות.
לוח  :7קשר ע אנשי הצוות /השתלבות במסגרת )( n= 120
)אחוזי (
תשובה חיובית

טיב הקשר ע אנשי
צוות/השתלבות
קושי להסתדר ע אנשי צוות
מסוימי
קושי להסתדר ע כללי
המסגרת

סו
)אחוזי (

התחלה
)אחוזי (
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8.3

52.5

45

הנערי נשאלו בשאלה פתוחה על הדברי שעוזרי לה והדברי
רשת .יחס אנשי הצוות )העידוד ,התמיכה ,האפשרויות לשוחח עמ

שקשה לה עמ בבית
על נושאי

אישיי (,

הפעילויות ותוכניות הלמודי ועצ האפשרות להימצא במסגרת צוינו בתדירות הגבוהה ביותר
על ידי הנערי כדברי

שעוזרי לה  .כמוכ ה ציינו את חשיבות הגבולות והחוקי כמו

"להתרגל לקו מוקד בבוקר ולהגיע למסגרת" וג "מסייעי לי לא להפו לעבריי" )לוח .(8
לגבי נושאי שקשה לה עמ  ,הנושא שצוי בתדירות הגבוהה ביותר היה החוקי והכללי
במסגרת ) .(23.3% ,28למשל" ,שלא מעשני

סיגריות בתו בית רשת"" ,שאסור אלימות,

שאסור לעש בבית"" ,לבוא בזמ" זאת לצד מטלות כמו "התורניות" שה חלק מכללי המסגרת.
כמוכ ציינו מספר נערי את הלמודי כמעוררי קושי עבור ).(12 ,10%

אחת השאלות התייחסה לדברי שהשתנו אצל הנערי מאז שה התחילו להשתת בבית רשת.
רבי מהנערי לא התייחסו לשאלה זו .בי ההתייחסויות ,התחומי הבולטי

שצוינו ה

שינויי התנהגותיי ) .(13.3% ,16למשל" :אני יותר רגוע"" ,אני שמח יותר וחברותי יותר",
"שיניתי את הרגלי השינה שלי" .תחומי נוספי שצוינו היו :שיפור הקשר ע

ההורי ),14

 ( 11.6%ושינויי בקשר ע חברי ) .(8.3% ,10כלומר ,קשר ע חברי "טובי יותר" ומיעוט
פגישות ע "חברי פחות טובי " .הנערי התייחסו ג למש זמ שהות בבית רשת 31 .נערי
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) (25.8%ציינו שמש זמ שמש זמ שהות היה קצר מידי ואלו  10נערי ) (8.3%ציינו שמש
זמ שהות היה קצר מידי.
לוח  :8הדברי שעוזרי בבית רשת )(n = 120
הנושא
לימודי )אנגלית ,מתמטיקה(

אחוזי

מספרי
27

22.5

יחס אנשי הצוות ,שיחות עמ ,
עידוד ,תמיכה

26

21.6

פעילויות שונות –קומיקס,
ספורט אומניות וכו'

14

11.6

המצאות בתו מסגרת ,כללי
המסגרת

14

11.6

קשר ע נערי /ות אחרי

13

10.8

לימוד מחשבי
אפשרות ללמוד עברית

6

5

4

3.3

מניעת שוטטות/יש עלי פיקוח

4

3.3

להעביר את הזמ

3

2.5

אוכל

3

2.5

מציאת עבודה

2

1.6

הקבוצה/שיחות

2

1.6

בית ח

2

1.6

על מנת להערי א חלו שינויי בטיב היחסי בי הנערי להוריה  ,נשאלו הנערי בתחילת
המחזור ובסיומו לגבי תדירות הויכוחי

ע

מבוגרי

בבית

במהל השבועיי

האחרוני

)ויכוחי לגבי יחסי ע חברי  ,סוג החברי  ,שעות חזרה הביתה ,התנהגות מינית ,שתיית
אלכוהול ,עישו סיגריות ,שימוש בסמי והצאת כספי ( .ממצאי ההשוואה בי התחלת השהות
לסיומה לא מצביעי על הבדלי סטטיסטיי משמעותיי על הנושאי האלה.
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לוח  :9ממוצע של ויכוחי שעלו ע מבוגרי
הנושא
יחסי ע חברי

סוג החברי

שעות חזרה הביתה

התנהגות מינית

שתיית אלכוהול

עישו סיגריות

שימוש בסמי

הוצאת כספי

במהל השבועיי האחרוני * )(n= 120

בהתחלה
ממוצע )ס.ת(.
כללי – (1.26) 2.30

בסיו
ממוצע )ס.ת(.
(1.12) 2.10

בני – (1.27) 2.19

(1.19) 2.12

בנות – (1.20) 2.56

(.90) 2.19

כללי – (1.0) 2.18

(1.03) 1.9

בני – (1.02)2.12

(1.0)1 .84

בנות – (0.81)2.33

(1.06) 2.13

כללי – (1.02)2.14

(1.54)2.17

בני – (. 9)2 .10

(1.00) 1.90

בנות – (1.06) 2.33

(1.20) 2. 40

כללי – (1.36) 2.25

(1.44)2.47

בני – (1.39) 2.10

(1.45) 2.46

בנות – (1.35) 2.53

(1.45) 2.40

כללי – (1.23) 2.17

(1.25) 2.03

בני – (1.18) 2.0

(1.21) 1.81

בנות (1.28) 2.73 -

(1.22) 2.73

כללי – (1.16)2.08

(1.2) 2.03

בני – (1.13) 2.0

(1.13)1.88

בנות – (1.35) 2.40

(1.29) 2.60

כללי – (1.44) 2.28

(1.46) 2.58

בני – (1.42) 2.15

(1.48) 2.51

בנות (1.49) 2.64 -

(1.35) 3.00

כללי – (.93) 1.81

(1.06) 1.88

בני – (.90) 1.76

(.90) 1.67

בנות – (1.10) 2.0

(1.15) 2.64

* הסקאלה נעה בי  1ל.4 -

מדד נוס שבח שינוי בקרב הנערי הוא מדד הערכה עצמית .הנערי מילאו את שאלו הערכה
עצמית של רוזנברג שנועד לבדוק א

חל שינוי בהערכת

העצמית בי תחילת המחזור לבי

סיומו .הנתוני מצביעי על הבדלי סטטיסטיי משמעותיי .
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לוח  : 10שאלו הערכה עצמית של רוזנברג )(n= 120
בהתחלה
ממוצע)ס.ת(.
כללי – (.46) 2.23

בסו
ממוצע)ס.ת(.
(.33) 2.44

נערי – (.41) 2.26

(.28) 2.46

נערות – (.43) 2.15

(.6) 2.41

T
**3.04

קורת גג
הערכת קורת הגג כוללת  43נערי ונערות ששהו בה במהל תקופת ההערכה  28 .מה
) (65%ו 15נערות ) .(35%ממוצע הגילאי שלה

נערי

הוא ) 15.6ס.ת (1.48 .כאשר  20מה )(46.5%

ילידי האר ו (53.4%) 23נערי עולי חדשי ) 14ילידי ברית המועצות לשעבר 5 ,נערי ילידי
אתיופיה 2 ,ילידי ארה"ב ואחד יליד צרפת( הגורמי המפני העיקריי לקורת גג ה העובדי
הסוציאליי של מיר" ) (23.2% ,10פקידי סעד )  (11.6% ,5עובדי סוציאליי ) (15% ,7בלשכות
לשירותי חברתיי וקציני המבח ) .(15% ,7כאמור ,קורת הגג מוגדרת כמסגרת המעניקה
טיפול מיידי ,קצר מועד ,ואכ ,זמ השהות הממוצע בקורת הגג הוא שבועיי וחצי.
לגבי הרקע והסיבות שהובילו לכניסה לקורת הגג ,עבור רוב הנערי

הסיבה העיקרית היא

מערכת יחסי בעייתית ע ההורי )לוח  .(11סיבות נוספות ה חלופה למעצר בית או חלופה
למעצר ,שוטטות ועזובה.
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לוח  :11רקע וסיבות לכניסה לקורת גג )(n =43
סיבות כניסה לקורת הגג
מריבה ע ההורי /מערכת יחסי
מורכבת ע ההורי

אחוזי

מספרי
29

67

15

35

7

16

קשיי תפקוד של ההורי

9

21

שימוש בסמי

4

9.3

חלופה למעצר בית ,חלופה לכלא

6

14

התנהגות מינית מתירנית

2

4.6

אלימות כלפי אחרי

1

2.3

שוטטות ועזובה
אלימות אב או בני משפחה כלפי הנער

המתנה לילה אחד למסגרת חו
ביתית

2

4.6

קושי להיקלט במסגרת אחרת

2

4.6

אלימות כלפי אחרי

1

2.3

* ייתכנו מספר אפשרויות עבור כל נער .

רוב ההתערבויות הטיפוליות שנעשו במהל שהות הנער בקורת הגג התמקדו בשיחות פרטניות
ע הנערי  ,תיוו בינ ובי ההורי ותיוו וגישור בי הנער לגורמי שוני בקהילה .כמוכ,
הייתה קבוצה של נערי ) (10שטופלה על ידי גורמי אחרי מחו לבית רשת )לוח  .(12במהל
תקופת שהות בקורת הגג חלק מהנערי

) (4% ,19יצרו קשר קרוב ע אחד מאנשי הצוות או

יותר .לגבי רוב צוי שהקשר המשמעותי היה ע העובדי הסוציאליי ).(74% ,14
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לוח  :12סוגי ההתערבויות בקורת גג ) (n = 43
סוג ומאפייני ההתערבות

אחוזי

מספרי

שיחות פרטניות ע הנער/ה
תיוו בי הנער להוריו

24

56

12

28

עבודה ע ההורי

7

16.3

תיוו וגישור בי הנער לגורמי
שוני בקהילה
קשר ע גורמי טיפוליי
רלוונטי בקהילה
עיקר ההתערבות נעשית על ידי
גורמי רלוונטי בקהילה
טפול על ידי מערכת החוק

8

18.6

9

21

6

14

5

11.6

עריכת אבחו

3

7

הפניה לטיפול פסיכיאטרי

1

2.3

סיוע בשכר דירה

1

2.3

מציאת מקו עבודה

1

2.3

תמיכה והכלה

3

7

* יתכנו מספר התערבויות טיפוליות מקבילות עבור כל נער.

צוות המקו

נשאל הא

כמחצית מהנערי

במהל השהייה בקורת גג נרשמו אירועי

לא נרשמו אירועי

חריגי

כלשה

חריגי

כלשה  .עבור

ואלו לגבי כמחצית מהנערי

דווחו

תקריות של עבירות משמעת במסגרת .כמוכ צוי מקרה אחד של בריחה מהמסגרת ומקרה
אחד של איו בהתאבדות.
רוב הנערי ) (58% ,25הופנו למסגרת המש בתו שהות במקו  .רוב מסגרות ההמש ) (22היו
מחו לקהילה )ה כללו פנימיות ,מסגרות של חסות הנוער מקלט ומסגרת לגמילה מסמי ( .היו
ג מקרי של נערי שסיימו את שהות בעקבות בעיות התנהגות שאילצו את הצוות להפסיק
את השתתפות ) 4נערי  10 .(9.3%,נערי ) (23%המשיכו בפעילות במרכז היו לאחר השהות
בקורת הגג .הטיפול של הצוות בתקופת המשבר ,כמו הפחתת החיכוכי ע ההורי  ,איפשר
לה להמשי ולשהות בבית .
ראיונות ע נערי
מבט נוס על התנסות הנערי בבית רשת נית לקבל מ 30הראיונות הפתוחי שנערכו ע נערי
ונערות ששהו במהל השנתיי האחרונות בבית רשת ,מתוכ  20נערי ששהו במרכז היו ו10
ששהו בקורת גג .מאחר ונראה כי קיימי הבדלי ה באפיוני הנערי המגיעי לשתי היחידות
וה במטרות של קורת הגג לעומת מטרותיו של מרכז היו  ,יחולק פרק זה לשני תתיפרקי  ,על
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פי שתי היחידות השונות .חשוב לציי כי חלוקה זו היא לצרכי הניתוח בלבד ובמציאות היו 
יומית הגבולות אינ כה ברורי  ,למשל ,רבי מהנערי השוהי בקורת הגג נמצאי במרכז
היו במהל שעות הבוקר והצהרי .
נערי ממרכז היו
הסיבה העיקרית שציינו הנערי

במקו

בכל הראיונות להימצאות

היא היעדרות ממושכת

מסביבת לימודי  .סיבה נוספת היא שהות במקו בצל החוק סביב פתיחת תיקי במשטרה.
לשאלה בדבר תרומת השהות בבית רשת ,הזכירו נערי
במסגרת והתעסוקה במקו

כתחומי

המרכזיי

שבה

את הלימודי
ה

נתרמי

וחשיבות השהייה
מהמקו

"עוזר לי

בלימודי  ,מידע וידע" .תשובות נוספות שהתקבלו הדגישו את מרכיב המסגרת והתעסוקה
במקו "לא מסתובב סת ברחובות .מעביר את הזמ ,למדתי מחשבי "; "אני חצי יו לא
מסתובב ברחוב כי אני בבית רשת .ככה הייתי מסתובב כל היו " .בתשובה לשאלה זו הוזכרו
בנוס ג הפעילויות השונות הנערכות במקו והשיחות ע אנשי הצוות.
המקו החשוב שתופס התחו הלימודי הודגש ג בתשובה לשאלה על השינויי שחלו במהל
ההשתתפות בבית רשת" :הלימודי  ,יותר שולטת בחומר"; "שינוי בלימודי  ,קוד לא למדתי
ועכשיו אני קצת לומד כא" .תשובות אחרות נגעו לשינויי התנהגותיי  .למשל " ...הייתי ק
בשעה  1211בצהרי  .עכשיו אני מנסה לבוא לפה ,אוהב את המקו " .ואילו נער אחר סיפר "אני
לא יוצא בחו ,פע הייתי כל הזמ בחו ,מסתובב .ועכשיו אני כבר לא מסתובב" וג "אני הרבה
יותר רגוע וג יותר התחלתי ללמוד" .חלק מהנערי ציינו שה רוצי תגבור לימודי נוס על זה
הקיי וה מודעי לחשיבות הדבר .כ ,למשל ,לשאלה הא ישנ תחומי שבה היו רוצי
שבית רשת יסייע בה יותר ,השיב אחד הנערי " :שיהיו יותר לימודי  ,יותר שעות לימוד על
חשבו המשחקי "; ואילו נער אחר ביקש "להוסי יותר מחשבי  ,יותר למידה )הייתי מוסי
יותר היסטוריה ,גיאוגרפיה( .חשוב לציי כי תשובות אלו עולות ג כא בקנה אחד ע תשובות
שהתקבלו בסוגיה זו בראיונות ההורי  ,שא ה ביקשו תגבור לימודי נוס עבור ילדיה .
תחו נוס שלגביו ציינו הנערי שחלו שינויי הוא התחו הבינאישי ,כפי שאחד הנערי תיאר:
"א היו מבקשי ממני לפני כמה חודשי לבוא לדבר אית בחיי לא הייתי מסכי כי מה
פתאו שיגידו לי מה לעשות .ועכשיו אני מסוגל לשבת ולדבר אית"; וג " :בזכות בית רשת
כשאל לפנימייה אתקשר יותר טוב ע ילדי אחרי " .חשוב לציי כי דברי אלו עולי בקנה
אחד ע

ראיונות ההורי

שא ה

ציינו לטובה את השינויי

ההתנהגותיי

שחלו בבניה

ובנותיה מאז ההשתתפות.
סוגיה חשובה נוספת שעלתה בראיונות קשורה למרכיב תמיכת ההורי בשהות ילד בבית רשת.
כ למשל ,באחד מהראיונות המוקדמי יותר סיפר אחד הנערי  ,עולה חדש מברית המועצות
לשעבר" :אבא ואמא אומרי לי 'זה לא בית ספר ולא עבודה .סת אתה עושה כי כל היו  ...ל
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תחפש עבודה'" .תגובה זו של ההורי ביטאה את הקושי של הורי עולי חדשי להבי את
מהות המקו ואת מטרותיו .במחזורי האחרוני נראה כי הביטויי לקשיי אלה פחתו .נית
לייחס זאת לקבוצת ההורי שהחלה לפעול במקו ובדגש בעבודת הצוות על שיתו וקשר ע
ההורי .
נערי מקורת הגג
בניגוד לקבוצת השוהי

במרכז היו  ,שעבור

הסיבה העיקרית להגעה היא ,כאמור ,העדר

מסגרת לימודית ,הרי שהסיבות להגעת של נערי לקורת הגג ה אקוטיות ומיידיות וקשורות
בהרבה מהמקרי

להעדר פתאומי במקו

ללינה ולשהות – לרוב ,סביב מריבות משפחתיות.

סיבה מרכזית נוספת להימצאות במקו  ,המאפיינת ג את הנערי ממרכז היו  ,היא החלופה
למעצרי בית ,כאשר בני המשפחה מתקשי

להכיל את הנער ,או לחלופי ,מתקשי

להגבילו

לתנאי המחמירי של מעצר בית.
אחת התרומות המהותיות של קורת הגג עבור קבוצת נערי זו היא מילוי הצרכי הבסיסיי של
מחסה ומזו ,או כפי שניסחה זאת אחת הנערות ..." :יש פה הכול ,מקלחת ואוכל ומחשבי
ומקו לישו" .ברוב המקרי נית לאפיי נערי מקבוצה זו כמצויי במשבר אישי ומשפחתי.
התבוננות מתו זווית ראייה זו מאפשרת הבנה טובה יותר למשקל הבולט שאותו ה מייחסי
למושג הבית או הביתיות .למשל ,המלי "אני מרגישה פה כמו בבית" חוזרות על עצמ בדרכי
שונות במהל מספר ראיונות ע נערי בקורת הגג .
מנגד ,מתו זווית ראייה זו ,נראה כי אחת הסיבות לתסכולי

היא שהמקו מתקשה להעניק

לנערי את תחושת הבית המיוחלת .סוגיה זו מתפתחת ,למשל ,סביב הכללי הנוקשי במקו .
לדוגמא ,אחד הנערי

דיבר על שעת השכמה מוקדמת מדי בבקרי  ,כאשר בעוד שהפעילות

במקו מתחילה בשעה  08:30הוא נאל לקו שעה לפניכ .טענה אחרת נשמעה נגד האיסור
להחזיק טלפוני ניידי  ,ובהקשר זה אחת הנערות סיפרה" :מרשי לי לדבר בטלפו רק חמש
דקות ביו  ."...קובלנה נוספת קשורה לביקורי חברי וחוקי יציאה .למשל ,אחת הנערות סיפרה
" ...אסור לי לקבל ביקורי של חברות ...זה די קשה בלי ביקורי " ,ואילו אחד הנערי התמרמר
על כ ש"אני לא יכול לצאת מתי שאני רוצה" .מסכמת היטב סוגיה זו נערה המספרת כי השהות
במקו " ...מנתקת אותי מהחברי שלי .אני יכולה ללכת לבית שלה אבל ה לא יכולי לבוא
אלי .לפעמי אני מרגישה שכבר אי לי חברי " .בהמש הראיו סיפרה אותה הנערה" :לא
מרגישי פה שזה החופש הגדול )הראיו נער בקי( .לא נית להכניס לפה חברי  ,לא מרגישי
פה בבית".
מעבר לאפיוני הייחודי של הנערי בקורת הגג ,דומה כי קיימי ג מכני משותפי רבי
בינ ובי הנערי במרכז היו  ,שכ ,בסוגיות לא מעטות ה לא נבדלי בתשובותיה מחבריה
ביחידה השנייה .למשל ,בהקשר לדברי שאות מקבלי מבית רשת ,ציינו ג נערי מקורת הגג
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את חשיבות התחו הלימודי .כ ,למשל ,אחד הנערי ביחידה ביטא רצו לאפשרויות ללימודי
מורחבי ומעמיקי יותר במקו  .נראה כי ג המשקל הרב שמעניקי הנערי מקורת הגג
למערכת היחסי הבינאישית ע הצוות דומה לזה שנותני למערכת זו הנערי במרכז היו :
"...יש עובדות סוציאליות שאפשר לדבר אית" ;"...עזרה מהצוות ,אני מדבר אית  ,ויש לי ג
בעיות ע המשפחה וה עוזרי " .כמוכ ,נית לראות כי שתי קבוצות הנערי חוות שיפורי
בתחו ההתנהגותי .כ ,למשל ,אחת הנערות בקורת הגג ציינה כי " ...אני לומדת לשמור על
הכללי " ,ואילו נערה אחרת סיפרה כי המקו מפתח עצמאות " ...יש לי תפקידי ומטלות
ואחריות – לקו בשעה מסוימת ,לעשות תורנות."...
מכנה משות נוס לנערי משתי הוא בפ התקציבי ,או בעצ בהיעדרותו ,שכ ,מטבע הדברי
המחסור אמור להיות מורגש בשתי היחידות .כ ,למשל ,אחד הנערי מקורת הגג ציי כי היה
שמח לאפשרות של שיפו חדר המחשבי וחדר הנגרייה .בהמש הראיו סיפר אותו הנער על
דלות של חומרי עבודה בחוגי השוני  ,כאשר "ככה זה לגבי כל החוגי פה ,אי ע מה לעבוד,
אי חומרי " .נושא אחר שעלה באותו הראיו קשור לקשי תקשורת בי הנערי ובי המורה
לאנגלית המתנדבת .נושא זה עשוי להתקשר לסוגיה התקציבית ,כאשר העדר תקציב מתאי
אינו מאפשר גמישות בבחירת המורי המתאימי "...למשל ,מלמדי אנגלית אז מביאי מורה
מאנגליה ,אבל המורה לא יודעת עברית ,אז על זה הול כל השיעור .היה עדי מורה שתדע מראש
את שתי השפות" .לסיכו  ,נראה כי בעוד שהמאפייני שהדגישו הנערי ממרכז היו ה הפ
הלימודי והמסגרת שהמקו

מעניק ,הרי שבקורת הגג צרכי

בסיסיי

יותר של מזו ולינה

מהווי את המוקד העיקרי .מעבר לכ ,חשוב לזכור כי קורת הגג משמשת לתקופה מסוימת בית
עבור נערי אלו ולכ יש ליצור את התנאי המתאימי שאכ המקו ישמש כבית עבור .
מעקב אחר השתלבות הנערי במקומות ההשמה
מתו  169הנערי והנערות ששהו בבית רשת במהל תקופת ההערכה ,מידע מלא המתבסס על
הערכות שהתקבלו ממסגרות ההשמה לגבי  65נערי

ונערות המהווי

 38.5%מכלל הנערי

ששהו במקו  .אנשי מקצוע במסגרות החדשות מילאו את הערכות המעקב .האחוז הנמו יחסית
נובע מכ שחלק מהנערי שהו במקו תקופה קצרה – לעיתי

ימי ספורי בלבד .קושי נוס

בקבלת מידע על השמה נובע מהעובדה כי נערי בוגרי התגייסו לצבא ,חלק עובדי בבתי
עסק פרטיי  ,או לחילופי ,נשרו ממסגרת ההשמה ההמשכית ,ועל כ לא נית לקבל מידע לגבי
אופ השתלבות במסגרות אלה .התפלגות הנערי על פי מקומות ההשמה מראה על מגוו רחב
של מקומות ההשמה .מ הראוי לשי לב לכ שלמעלה ממחצית ממקומות ההשמה ) (55% ,36ה
מסגרות בקהילה.
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לוח  :13התפלגות הנערי על פי מקומות השמה )(n=65
ש מקו ההשמה

אחוזי

מספרי

קידו נוער

15

23

בית ספר עמל

10

15

הוסטל

8

12

מלכישוע )מסגרת לגמילה מסמי (

3

4.6

ישיבה תיכונית

2

3

מעו נעול

4

6

מקלט

3

4.6

עדני )מסגרת לשיקו פסיכיאטרי(

3

4.6

קדמה )פנימיה טיפולית(

5

7.7

פנימייה חינוכית

1

1.5

מח' שיקו

1

1.5

מפת"

5

7.7

בית ספר תיכו

1

1.5

עבודה

2

3

פרויקט ידידי )חונכות(

1

1.5

נתוני חסרי

1

1.5

ההערכות מצביעות על כ שרוב הנערי ) (61.5% ,40מתמידי ומגיעי למקו ההשמה כל יו .
 14נערי נוספי ) (21.5%מגיעי  43ימי בשבוע 7 ,נערי ) (11%מתקשי להתמיד במסגרת
ועל כ מגיעי

 21פעמי

בשבוע בלבד ואילו נער אחד הגיע למסגרת מספר פעמי

בודדות

במהל כל התקופה .הערכת המעקב כללה ג הערכת מרכיבי שוני בהתנהגות הנער במקו
ההשמה )לוח  .(14רמת התפקוד הגבוהה ביותר נרשמה בשלושה תחומי פעולה :עשייה ופעולה על
פי כללי המסגרת ,שליטה בהתנהגות מילולית ופיזית וביצוע המטלות הנדרשות.
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לוח  :14הערכת מרכיבי שוני בהתנהגות נערי במקומות ההשמה* )(n=65
ממוצע )ס.ת(.

הערכת מרכיבי שוני בהתנהגות
פועל/ת על פי כללי המסגרת
שולט/ת בהתנהגות המילולית והפיזית

(0.77) 3.21

מבצע/ת את המטלות הנדרשות

(0.77) 3.00

מגלה עניי בפעילות המסגרת

(0.94) 2.84

מעורב/ת בפעילות חברתית שלילית

(0.83) 1.65

מוכ/ה לבקש עזרה מאנשי הצוות

(0.96) 2.67

מתחבר/ת ע נערי /ות המעורבי בפעילות
חברתית חיובית

(1.00) 2.48

(0.85) 3.06

* סקאלה של .41

עבור  55נערי
נוספי

מתו ה (84.6%) 65שעבור

בכל הקשור להשתלבות

המעריכי  .לדוגמא ,לגבי  2מהנערי

התקבלו ההערכות ,הוסיפו המעריכי

במסגרת .חלק

דברי

קיבלו הערכות טובות ושבחי
כי ה

ציינו המעריכי

מצליחי

ומפתיעי

מצד

לטובה5 ,

אחרי תוארו כרציניי  ,משקיעני ומתחברי יפה למסגרת ,ואילו לגבי  6נערי נכתב כי מקו
ההשמה מנסה להחזיר למסגרת בית ספרית ,דבר העשוי להעיד א הוא על השתלבות מוצלחת
במקו  .מאיד ,לגבי חלק מהנערי צויינו קשיי ובעיות מסוגי שוני  .כ למשל ,לגבי  3נערי
נכתב כי ה מתנגדי לטיפול 3 ,אחרי עזבו את המסגרת לטובת עבודה ואילו לגבי  2נוספי
נטע כי ה

חווי

חברתיי  .כמוכ 2 ,נערי

קשיי

הגיעו למסגרת החדשה ללא כוחות

ומוטיבציה ואילו  4אחרי הוגדרו על ידי המעריכי כבעלי קשיי בהתנהלות ובשליטה עצמית,
לצד  3נערי נוספי המתקשי להגיע למסגרת בצורה סדירה .קבוצה נוספת היא זו של נערי
המתחילי בצורה טובה וחיובית את דרכ במקומות ההשמה א מתקשי להתמיד בה בהמש
הדר .כ ,למשל ,לגבי אחד הנערי צוי שהוא מתחיל דברי א אינו מצליח לסיימ  2 ,נערי
נוספי הוגדרו ככאלה שלגביה חלה לאחרונה נסיגה במצב  ,ואילו לגבי  3אחרי נטע כי
החלו את המסגרת א נשברו בהמש.
לסיכו  ,בעוד שרוב הנערי
ההמש ,הרי שישנ

ג

לגביה

התקבל דיווח השתלבו בצורה חיובית וטובה במסגרות

כאלה שסיימו את שהות

בבית רשת והתקשו להשתלב במסגרות

המש .חלק נושר כבר בשלבי הראשוניי של ההשמה בעוד שאחרי מצליחי להתמודד
בצורה טובה ע שלבי הקליטה הראשוניי  ,א מתקשי לשמור על הישג זה בהמש הדר.
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ראיונות ע ההורי
ההערכה של ראיונות הורי כוללת  36ראיונות ע ההורי או קרובי משפחה אחרי של הנערי
נערכו ע

והנערות .מתו  36הראיונות 16 ,מה

עולי

הורי

חדשי  ,רוב

יוצאי ברית

המועצות לשעבר.
הראיונות ע  31מתו  36ההורי שרואיינו כללו ג שאלות מובנות )מספר הורי לא השיבו
לשאלות אלה בגלל מגבלות שפה( .ההורי נשאלו בראיו חצי מובנה עד כמה ה מכירי את
סוג הפעילויות שבה בנ או בת מעורבי בבית רשת .ממוצע התשובות היה ) 2.77ס.ת(1.05 .

) (42%דיווחו שבכלל לא או במידה מועטה מכירי

על סקלה של  13 .41מרואייני

את

הפעילויות ,לעומת  (58%) 18שדיווחו על הכרות במידה מסוימת או רבה של הפעילויות .ההורי
נשאלו ג

לגבי סוג הקשר שהיה לה

ע

העובדי

בבית רשת .פרט ל 2מרואייני  ,כל

המרואייני דיווחו על קשר כלשהו ע הצוות בבית רשת .רוב ) (74% ,23דיווחו על קשר סדיר
שהיה מבוסס על דיווחי סדירי להורי במש שהות הנער/ה במקו  .המרואייני נשאלו ג
א ה היו רוצי קשר שונה ע הצוות בבית רשת .רוב המרואייני השיבו שמידת הקשר
מספקת אות  .רק  5מהמרואייני ) (16%הביעו רצו להיות מעורבי יותר בנעשה בבית רשת.
לגבי השאלה א ההורי הבחינו בשינוי כלשהו בבנ או בת
הורי

) (77%השיבו בחיוב ,כשרוב

) (19ציינו שינויי

במהל השהות בבית רשת24 ,

התנהגותיי

אצל הנער/ה – למשל

שהנער/ה רגוע יותר ,אחראי ומאורג יותר – שינוי לטובה בהרגלי הקימה ועמידה בלוח זמני .
 19מהמרואייני

) (61%ציינו ג

שהצוות בבית רשת סייע לה

ביחסי

ע

בנ

או בת .

ההורי נשאלו א יש דברי בבית רשת שלדעת יש לשנות 6 .מבי המרואייני ) (19%סברו
שיש לחזק את הפ הלימודי בפעילות בבית רשת ,שני מרואייני ) (6.5%סברו שיש להגביר את
המשמעת במקו

ושניי

סברו שמידת הדתיות במקו

אחרי

לא מספקת .כמוכ הייתה

התייחסות להפרש הזמני בי סיו התוכנית בבית רשת ובי התחלת המסגרת החדשה.
ההורי נשאלו ג לגבי מידת שביעות רצונ מהנעשה בבית רשת .ממוצע התשובות מראה על
מידה בינונית עד רבה של שביעות רצו )ממוצע ,3.4 ,ס.ת 18 (.9 .מבי ההורי ) (58%ציינו
שביעות רצו במידה רבה ו (26%) 8במידה בינונית.
ככלל ,אחד המאפייני הבולטי שחזר על עצמו לאור חלק גדול מהראיונות ע ההורי הוא
החלוקה בי ההורי

שמכירי

את המקו  ,נמצאי

בקשר הדדי ע

הצוות ומפיקי

הנאה

ותועלת מהמקו  ,לעומת ההורי שאינ מכירי במידה מספקת את המקו  ,הקשר שלה ע
הצוות דל למדי ושביעות רצונ מהמקו נמוכה יותר .אחד המאפייני של חלוקה זו הוא בי
ההורי

ילידי האר ובי ההורי

העולי

חדשי  .בעוד שקטגוריית ההורי

התאפיינה באחידות מסוימת מבחינת רמת ההיכרות ע

ילידי האר

צוות ופעילויות המקו  ,הרי

שקטגוריית ההורי העולי חדשי התאפיינה בשונות ורבגוניות גדולה יותר בי אלו המכירי
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ומתמצאי בפעילויות המקו ובי אלו שטענו להיכרות מצומצמת .כ ,למשל ,הומחש הדבר
בתשובות לשאלה מה לדעת של ההורי מקבלי ילדיה משהות בבית רשת .אחד האבות
יליד האר סיפר" :לא מסתובב בחו ולא מתעסק ע אנשי שסחבו אותו לדברי ...מקו מוג,
קורת גג ,יש לו פינה חמה ,טלוויזיה ,משחקי  ,חברי  ,וזה דבר שאי לו בבית" ואילו על פי הורה
אחר..." :ממה שהתרשמתי ,מאז שהוא ש יש הרבה שינויי לטובה ,מבחינת התנהגות מלמדי
אותו ש ועוזרי לו בהרבה דברי " .כאמור ,בקבוצת ההורי העולי חדשי המצב מעט שונה,
ומתקיימת שונות רבה יותר מבחינת התשובות לשאלה זו .למשל ,עבור שני הורי עולי חדשי ,
בדומה לתחושה הרווחת בקבוצת ההורי ילידי האר ,נתפס בית רשת כמקו מסייע ותומ.
מאיד 3 ,הורי

עולי

חדשי

התקשו לספר מה  ,לדעת  ,הדברי

החיובי

שילדיה

מקבלי משהות במקו  ,כאשר מרכיב שולט בתשובות שניי מההורי היא חוויה של העדר
מידע מספיק בסוגיה הנשאלת .כ ,למשל ,אחת האמהות סיפרה כי "...רק שיחות ע עובדת
סוציאלית .האמת היא שאני לא יודעת בדיוק מה זה .כי לה שמה ,לא עושי שו דבר .אי
שו אחריות.“ ...
בראיונות שנערכו בשליש האחרו של תקופת ההערכה לא נמצאו הבדלי בי העולי החדשי
לילידי האר במידת היכרות ומעורבות בבית רשת .יחד ע זאת עדיי נית היה להבחי בי
שתי קבוצות של הורי  :קבוצת ההורי המכירה את המקו  ,מעורבת בדושיח אקטיבי ע
הצוות ומשתתפת בפעילויות השונות )למשל ,בקבוצת ההורי המתקיימת בבית רשת( ומנגד,
קבוצת ההורי שהמשתייכי אליה אינ משתתפי ואינ מכירי כמעט את הפעילויות בבית
רשת .סוגיה זו מומחשת היטב בשאלה שנשאלו ההורי עד כמה ה מכירי את סוגי הפעילויות
שבנ /בת

מעורב/ת בה

בבית רשת .תשובות ההורי

הצביעו על העובדה ש 7מתו 13

ההורי שרואיינו בסבב זה ) (53.8%לא מכירי כלל או מכירי במידה מועטה את הפעילויות
בבית רשת .ישנ מספר סיבות להעדר היכרות מספקת ע המקו  3 .מתו שבעת ההורי סיפרו
כי ילדיה לא משתפי אות במה שקורה אית בבית רשת" :אני לא יכולה לדבר איתה והיא
לא רוצה שאתקרב למקו " ;"...הוא לא משת איתי פעולה";"...הוא לא אוהב לשת אותי".
שני הורי נוספי הסבירו את היכרות המועטה ע המקו בשעות עבודה ארוכות" :אני אמא
חד הורית ועובדת הרבה" וג " :הייתי בבית רשת מעט מאוד פעמי

כי אני עובד שעות

ארוכות" .נראה שאחת הסיבות לכ שפחתו ההבדלי בי ההורי ילידי האר ובי ההורי
העולי

חדשי

במידת היכרות

את בית רשת היא שה ההורי

ילידי האר וה ההורי

העולי חדשי השתתפו באותה קבוצת הורי  .ההנחה היא כי השתתפות בקבוצת ההורי יצרה
תשתית לעבודה משותפת ע צוות המקו  .ההורי שהשתתפו בקבוצות הביעו התמצאות גדולה
יותר בפעילויות המקו  ,ומידת שביעות רצונ

הייתה גדולה יותר מההורי

שלא השתתפו

בקבוצת ההורי או שהשתתפות הייתה חלקית ביותר .לכ ,נית לשיי ג את עצ ההתאמות
שנעשו בדרכי הפעולה של הקבוצות למאפייני של הקבוצות .קבוצות ההורי הונחו על ידי שתי
עובדות מצוות בית רשת :עובדת סוציאלית ילידת ישראל ומדריכה דוברת רוסית 5 .הורי
שרואיינו בשליש האחרו של תקופת ההערכה ציינו את קבוצת ההורי כמרכיב חשוב בשיפור
מערכת היחסי בינ ובי ילדיה  .כ למשל סיפרה אחת האמהות..." :ההשתתפות בקבוצת

35

ההורי חיזקה את הקשר בנינו ,הראיתי לה שאכפת לי ממנה ושאני משתפת פעולה ולא אחת
שזורקת אותה .ראתה שאני הולכת כל שבוע וזה היה טוב" .בשתי תשובות בולטת תחושת
האחווה והשותפות בי ההורי " :הייתי בכל הפגישות שהיו .מאוד נהניתי .הרגשתי שאני לא
לבד ,שלא רק אני חושבת על הילד שלי ,פתאו מישהו נוס אחר דואג לו ג "; וג – "זה נורא
כי ,זה מקל על התחושה בקטע שאת לא לבד" .במלי אחרות ,יתכ ותחושת השיתו והאחווה
בקבוצת ההורי מסייעת ותורמת א היא להגברת שביעות רצונ של ההורי מהמקו .
מאפיי שחזר על עצמו בכל הראיונות הוא תחושת

של הורי

רבי

שחלו שינויי

לטובה

בהתנהגות ילדיה בעקבות ההשתתפות בבית רשת .כ ,למשל ,סיפרה אחת האמהות כי לפני
בית רשת "הילד התפרק לה כמו 'אורז' ועתה הוא יותר מאורג" .ובאותו עניי סיפר הורה אחר:
"ההתנהגות והדיבור שלו – היה כל הזמ עצבני ,רצה להיות בחו .היו הרבה יותר רגוע ואי לו
בלגא בראש" ,וג " :שינויי בהתנהגות .מתנהג יותר טוב ,לא מתחצ ,לא עושה מה שהוא
רוצה ,מתמיד יותר" .מאיד ,ובהמש לסוגיה שצוינה לעיל ,היו הורי שהתקשו לציי שינויי
כלשה

לטובה .כ למשל ,שני בני משפחה עולי

חדשי

חשו כי חלו דווקא שינויי

לרעה

הקשורי  ,בעיקר ,בתחושה של מת גיבוי להתנהגות הנער מצד בית רשת מול  .ואילו ֵא
אחרת חשה שבתה אינה נמצאת במקו המתאי לה.
סוגיה נוספת נוגעת לשונות הגדולה המתקבלת בתשובות ההורי

בכל הקשור לדברי

רוצי שבית רשת יסייע בה יותר .מתו ס התשובות שהתקבלו לשאלה 6 ,הורי

שהיו
השיבו

שמבחינת בית רשת מסייע לה בכל הדברי שהיו רוצי שיסייע .למשל ,הורה אחד ציי כי
"מה שה עושי זה בסדר גמור ,עושי את המקסימו  ,לא הרגיש בא מסגרת כפי שהרגיש
בבית רשת" .וג " :עשו את העבודה שלה יפה מאוד ,מעל ומעבר .יכולה רק לפרג ,כל הצוות
בסדר ,אני מרוצה מה " .ואילו א אחרת רואה במקו קרש הצלה שכ "אני מרוצה שהוכנס
לש כי א לא ,הוא היה מסתובב ולא הייתי מקבלת עזרה משו מקו ."...
מאיד ,ג הורי שהביעו שביעות רצו כללית מהמסגרת של המקו ציינו תחו שבו היו רוצי
לקבל יותר סיוע מצוות המקו  .היו הורי שהביעו ביקורת לגבי התאמת בנ או בת לפרופיל
הנערי במקו  .מספר הורי הביעו ג דעה שיש מקו ליותר נוקשות ומשמעת במקו  .אחת
הסוגיות שהדגשו מספר הורי

היתה התגבור הלימודי .סוגיית רצונ

של ההורי

בתגבור

לימודי הועלתה על ידי מספר הורי בכל המחזורי " :הייתי רוצה שיעזרו לו יותר בלימודי ,
שישבו איתו על הלימודי במקצועות השוני " ,וג ..." :לא היו לימודי כמעט ,היה על קצה
המזלג קצת חשבו וקצת אנגלית אבל לא היה רציני .לפחות היו שולחי אותו ללמוד חצי יו
וחצי יו היה בבית רשת" .לגבי תחושת החוסר של פעילויות לימודיות הורי אחרי

ציינו:

"עוד יותר לימודי בחשבו ,תגבור לימודי ושיעורי בית לתת לו ,עוד תעסוקה ואחריות שתהיה
לו בבית .כמה שיותר למנוע מה לשוטט ברחוב" .תשובה אחרת הייתה..." :אי ש פעולות
'מלאות' בשבילה ,זה יותר בשביל לצאת מהבית .ואילו א
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אחרת מוסיפה וטוענת" :הילד

השתנה לחיוב ,א עדיי בית רשת זה לא בית ספר ולא פנימייה ע גבולות ברורי ועדי הילד
נמצא הרבה ברחוב".
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סיכו והמלצות
בית רשת כמענה קהילתי
בית רשת משמש כמענה קהילתי קצרמועד עבור נערי

הנמצאי

במצבי משבר וכמסגרת

שמטרתה אבחו וקידו תפקוד של הנערי לקראת השמת במסגרות המש .הדגש בדרכי
הפעולה של השירות הוא בשילוב הנערי בקהילה .אחד ממוקדי ההערכה היה לבחו את דרכי
הפעולה להשגת מטרה זו ,את המידה שבה מטרה זו מושגת ואת הגורמי המקשי על השגתה.
הממצאי מצביעי על מספר מאפייני בדרכי הפעולה של בית רשת המאפשרי את השגת
מטרה זו.
עקרונות הפעולה של בית רשת מאפשרי הלי קבלה מהיר ופשוט למסגרת .למאפייני אלה
חשיבות בהנגשתו של השירות לנוער בקהילה ובמת מענה למצבי סיכו שלעיתי

למיידיות

המענה יש חשיבות רבה.
הגמישות הקיימת בדרכי הפעולה בבית רשת מאפשרת מת מעני

למגוו רחב של צרכי של

הנערי ולשונות במאפייני הנערי  .הגמישות באה לידי ביטוי בשילוב בי עבודה פרטנית לעבודה
קבוצתית ,ברצ הטיפולי הקיי בי קורת הגג ,יחידת הקלט ומרכז היו ובמיגו הפעילויות
הקיימות בבית רשת ,החל מפעילויות לימודיות ועד לפעילויות לשעות הפנאי .גמישות זו ,לצד
הצבת גבולות ,מאפשרת לקלוט ולהכיל במסגרת נערי

במצבי

קשי

שנפלטו מהמסגרות

הפורמליות ואי לה מסגרת שיכולה להכיל אות בקהילה.
נעשה בבית רשת מאמ להתאי את דרכי הפעולה למאפייני האוכלוסייה בקהילה .כ ,למשל,
לאור העובדה שכמחצית מהנערי

בבית רשת ה

עולי

חדשי  ,מועסקות עובדת שעלתה

מברית המועצות ועובדת שעלתה מאתיופיה.
הדגש שש הצוות על יצירת קשרי ע שירותי טיפוליי ומקומות השמה בקהילה מאפשר את
השמת חלק מהנערי

בקהילה .כמוכ נראה שלתפקידו של עובד ההשמה הנמצא בקשר ע

המסגרות בה משתלבי הנערי ג לאחר סיו השהות בבית רשת יש משמעות טיפולית ביצירת
תחושת רצ ומניעת תחושת ניתוק .עקרו פעולה זה חשוב במיוחד לאור ההיסטוריה של ניתוק
ממסגרות המאפיינת את הנערי בבית רשת.
מרכיב חשוב נוס התור

לשילוב

של הנערי

בקהילה הוא הדגש על שיתו ועבודה ע

ההורי  .נראה שאוריינטציה זו יכולה להוביל להפחתת גור סיכו מרכזי למצבי הניתוק של
הנערי .
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קורת הגג מהווה שירות חשוב המאפשר טיפול בשעת משבר במסגרת הקהילה .מיקו השירות
בקהילה מאפשר מניעת החמרת הנתק בי הנער למשפחתו בשעת משבר על ידי הוצאה למסגרת
חוביתית .הממצאי מצביעי על כ שבאמצעות עבודת תיוו וגישור ע ההורי וע גורמי
קהילתיי

נוספי  ,כרבע מהנערי

ששהו בקורת הגג נשארו במסגרת הקהילה .לגבי הנערי

שהופנו למסגרות חו ביתיות ,לקורת הגג היה תפקיד מרכזי בהשמת במסגרות מגינות ובכ
במניעת החמרת מצבי הסיכו בה נמצאי הנערי .
עצ היות של קורת הגג ,יחידת הקלט ומרכז היו ממוקמי במסגרת אחת מאפשר טיפול
והעשרה של הנערי הנמצאי בקורת הגג ג במהל היו באמצעות ההשתתפות במרכז היו .
הפעילויות במרכז היו מאפשרות הכנה לשילוב במסגרות המש – כולל מסגרות בקהילה – של
נוער הנמצא במצבי משבר.
הממצאי מצביעי על כ שהטיפול קצרהמועד מאפשר לקד מרכיבי
והשתלבות

במסגרות .מרכיבי

אלה כוללי

בתפקוד של הנערי

תפקוד בשעת הפעילויות ,קשר ע

אנשי צוות

ובמידה מסוימת שינוי בקשרי ע בני משפחה ובקהילה .יחד ע זאת מ הראוי לציי שעיקר
הממצאי המעידי על שינוי אצל הנערי במחקר הערכה זה מתייחסי לשינויי שבאו לידי
ביטוי במסגרת בית רשת .ממצאי המעידי על שינויי במסגרת הביתית והחברתית של הנערי
הנ מוגבלי  .מחד ,בחלק מראיונות העומק שנעשו ע ההורי דווח על שינויי התנהגותיי
אצל הנערי וחלק מראיונות המעקב מצביעי על השתלבות טובה במסגרות המש ,א מאיד
נאספו ממצאי על פי דיווחי הנערי שלא מעידי על הבדלי בי תחילת השהות בבית רשת לבי
סיומה ברמת הויכוחי בי הנערי להוריה על מגוו נושאי )כמו ,למשל ,התנהגות מינית,
שתיית אלכוהול או שימוש בסמי ( .נתוני אלה מצביעי על האפשרות שההשפעה של טיפול
קצר מועד של שלושה חודשי יכולה להיות מוגבלת והיא לא בהכרח יוצרת שינוי מקי במערכות
היחסי של הנערי ע סביבת  .יחד ע זאת מ הראוי לציי בנקודה זו את המגבלה של מחקר
ההערכה לתעד שינויי אצל הנערי בהתנהגות מחו לבית רשת.
המסגרות התיאורטיות המנחות המאפיינות את דרכי הפעולה בבית רשת
ככלל ,נית לאפיי את התפיסה המנחה את עקרונות הפעולה של בית רשת כמענה קהילתי על פי
שתי גישות תיאורטיות :הגישה המערכתית אקולוגית המדגישה את הקשר ע

המערכות

הסביבתיות וגישת הכוחות .החלק המערכתי בתפיסה המערכתיתאקולוגית בא לידי ביטוי
בשיתו הפעולה הטוב שפותח ע

המערכות הטיפוליות בקהילה .שיתו פעולה זה בא לידי

ביטוי ,למשל ,בחשיבה משותפת על הנערי שמתאימי למקו  ,בשיתו הפעולה בטיפול בנערי
בזמ שהות בבית רשת )כ ,למשל ,בזמ השהות בקורת הגג חלק מהנערי מטופלי ג על ידי
גורמי בקהילה( ובחשיבה על מקומות השמת  .כפי שצוי לעיל ,מרכיב נוס של העבודה ע
המערכות הסביבתיות המייחד את העבודה בבית רשת הוא המעקב הקיי אחר הנערי לאחר
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השמת  .הקשר בי הנערי לבית רשת אינו מסתיי ע השמת אלא נעשה מאמ באות
מקרי בה נית הדבר לשמור על קשר ע המערכות שבה משתלבי הנערי .
ביטוי נוס לקשר ע המערכות הסביבתיות הוא המאמצי שעושה הצוות לערב את ההורי
ולעבוד בשיתו פעולה עמ  .מ הראוי להדגיש שמודל העבודה ע ההורי במסגרות לטיפול
בנוער בסיכו באר כפי שנעשה בבית רשת אינו נפו .הממצאי מצביעי על חשיבותו לכלל
ההורי ובפרט להורי עולי חדשי החווי לעיתי נתק חזק יותר מאשר הורי ילידי האר
מהמערכות המטפלות בילדיה  .היות ואחד ממוקדי הבעיות של הנערי – כפי שעולה מדיווח
במחקר– הוא הקשר ע

ההורי  ,ליצירת הקשר בי ההורי

למסגרת ולעבודה ע

ההורי

עשויה להיות תרומה משמעותית לשילוב של הנערי בקהילה .המאמצי שהצוות בבית רשת
עשה לערב את ההורי

העולי

החדשי

באו לידי ביטוי בתגובותיה

החיוביות יותר של

ההורי העולי לעבודה הנעשית בבית רשת במהל השליש האחרו של תקופת ההערכה.
החלק האקולוגי בגישה המערכתית אקולוגית בא לידי ביטוי בדגש שש

הצוות על עיצוב

ושימוש בסביבה הטיפולית ככלי טיפולי .הדבר בא לידי ביטוי ,למשל ,בתיאו בי אנשי הצוות
בגישת לנערי  ,באיזו בי גמישות לבי הצבת גבולות בטיפול בנערי  ,במת דגש לא רק על
סיפוק הצרכי

הבסיסיי

אלא ג

בעריכת ארוחות משותפות ומזינות המעניקות לחלק

מהנערי התנסויות שה לא חווי בבתיה  ,ובשילוב בי עבודה אינדיווידואלית בהתא לצור
לבי מודל הקבוצתי ,שהוא המודל הדומיננטי בעיצוב הסביבה הטיפולית בעבודה בבית רשת.
לצד הגישה המערכתיתאקולוגית ,גישה נוספת המאפיינת את דרכי העבודה של הצוות בבית
רשת היא גישה הכוחות ,המדגישה את חיזוק החוס של הנערי באופ שיאפשר לה להתמודד
טוב יותר ע הקשיי שאות ה חווי  .נית לראות מההערכה שהתחומי המרכזיי שבה
חל שינוי בקרב הנערי ה תחומי שעשויי לחזק את החוס של הנערי  :יכולת התפקוד
בפעילויות והתאמה לכללי המסגרת ,הקשר ע אנשי הצוות ופיתוח קשרי חיוביי יותר ע
המשפחה והסביבה.
בממצאי

מרכיב נוס שעשוי לחזק את החוס של הנערי

הוא חיזוק המוטיבציה של חלק מהנערי

להיות מעורבי

ושבא לידי ביטוי

בפעילויות הלימודיות.

אחת האינדיקציות לחיזוק החוס של הנערי במהל שהות בבית רשת הוא השיפור ברמת
ההערכה העצמית ,שבא לידי ביטוי בהשוואה בי תחילת השהות בבית רשת לבי סיומה .הדגש
על זיהוי ועבודה ע

הכוחות של הנערי

מאפשר לצוות להתאי

את גישתו למאפייני

האינדיבידואלי ולצרכי המגווני של הנערי .
לצד הגישה המערכתיתאקולוגית וגישת הכוחות שהעקרונות הנובעי מגישות אלה מאפייני
את דרכי העבודה בבית רשת ,פיתח הצוות מיומנויות אבחו וסיוע לנערי במשבר .אפשרויות
הטיפול במשבר ה במהל היו במרכז היו וה בשעות הלילה בקורת הגג מאפשרי מענה
רצי לנערי במצבי סכנה בשעות היו והלילה .המיידיות והרציפות של מענה זה מהוות מרכיב
חשוב במניעת מצבי הסכנה שבה נמצאי הנערי המגיעי לקורת הגג.
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נושאי שיש להמשי ולפתח
לצד החשיבות של בית רשת כמענה קהילתי המספק רצ טיפולי לנוער בסיכו ,ממצאי המחקר
מעלי מספר נושאי שמומל לדו בה ו/או להמשי לפתח .
יחידת הקלט ומרכז היו
אוכלוסיית היעד בבית רשת – בית רשת משמש כמענה למגוו רחב של אוכלוסיות ה מבחינת
סוג הבעיות וחומרת ,ה מבחינת השונות התרבותית וה מבחינת מטרות שהות של הנערי
בבית רשת .המגוו הרחב של אוכלוסיות שאות בית רשת משרת מעלה את הצור לחדד
ולהבהיר מי זו אוכלוסיית היעד של בית רשת ומה הציפיות מתקופת שהות במסגרת .הא
היחידה המרכזית בבית רשת מהווה תחנת מעבר ג לנערי השוהי תקופה קצרה בצל החוק עד
להשמת  ,או שהייעוד המרכזי של בית רשת הוא לנסות להחזיר נערי  ,במידת האפשר ,לתפקוד
נורמטיבי בקהילה? וא

כ ,אוכלוסיית היעד המרכזית היא זו שנית לעבוד עמה פרק זמ

מתאי על מנת להשיג מטרות אלו .היות ומודל העבודה הקבוצתית הוא המודל הדומיננטי,
לעבודה בבית רשת להגדרת זהותה של אוכלוסיית היעד ולהבהרתה עשויות להיות השלכות על
דרכי העבודה היו יומיות ע

הנערי

ועל יכולת הצוות להתמודד במסגרת קבוצתית ע

השונות הרבה במטרות העבודה אית  .המטרות ה שונות כשמדובר בחלופה למעצר וטיפול
במשבר לעומת עבודה הדורשת טיפול ממוש יותר כשהמטרה היא חזרה לתפקוד נורמטיבי
בקהילה.
זמ השהות בבית רשת – ראיונות המעקב אחר השמת

של הנערי

מצביעי

על כ שרוב

הנערי לגביה בוצע המעקב השתלבו במסגרות המש .יחד ע זאת הראיונות מצביעי ג על
כ שלחלק מהנערי היו קשיי השתלבות במסגרות החדשות .לגבי נערי אלה תקופת השהות
המוגבלת של שלשה חודשי

)ובמקרי

חריגי

חצי שנה( לא הספיקה ליצור בסיס מספק

להשתלבות במסגרות המש .לכ נראה שעבור חלק מהנערי

יש להמשי ולהערי את זמ

השהות הדרוש בבית רשת על מנת ליצור בסיס מספק להשתלבות במסגרות המש .ייתכ
ואחד הפתרונות לנערי שעבור המסגרת קצרתהמועד של בית רשת לא מספקת הנו הקמת
יחידה נוספת ,אולי אפילו נפרדת פיזית ,שתאפשר עבודה לטווח ארו ע נערי הזקוקי לכ.
עקרונות או מדדי להצלחה – ככלל ,מתקיימת מדי שבוע הערכה ועדכו בצוות לגבי התקדמות
הנערי  .כמוכ נעשה שימוש בכוכב של "בית רשת" שהוא מדד המשמש להערכת מצבו של הנער
והתקדמותו בבית רשת .יחד ע זאת ,לא נעשה על ידי הצוות שימוש בכלי הערכה שיכולי
לאפשר להערי שינוי בסביבות אחרות מחו לבית רשת ,כגו סביבת המשפחה ומערכות יחסי
אחרות של הנער מחו לבית רשת.

בהתחשב בכ שמטרה מרכזית של בית רשת היא היותו

שירות הש דגש על שילוב הנערי בקהילה ,יש מקו להרחיב את מער כלי ההערכה שבה
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הצוות של בית רשת השתמש בכלי

שיאפשרו להערי את תפקודו והשתלבותו של הנער

במשפחתו ובקהילה.
הרחבת המעני בבית רשת – לאור המצבי הקשי שבה מגיעי נערי לבית רשת ,נראה
שיש צור בשילוב של אנשי מקצוע המתמחי באבחו צרכי מיוחדי של נערי כמו ליקויי
למידה ובעיות פסיכיאטריות ,ובייעו לגבי מת מעני

הולמי

לבעיות אלה .קיומ

של

אבחוני פסיכיאטריי ואבחוני ללקויי למידה יכול לאפשר את מציאת המעני המתאימי
לנערי שלעיתי נפלטי ממסגרות בגלל העדר אבחו נכו של בעיותיה  .לסוגיה זו חשיבות
יתרה בפרט לאור העובדה שחלק מהנערי ציינו קשיי בלימודי כאחת הסיבות המרכזיות
לעזיבת את בתי הספר.
תגבור לימודי – בחלק מהראיונות ע הנערי וכ בחלק מהראיונות ע ההורי עלה הצור
להרחיב את התגבור הלימודי של הנערי  .להרחבת התגבור הלימודי יכולות להיות השלכות על
האיזו בי הזמ המוקדש לחלק הטיפולי ולפעילויות לשעת הפנאי ,לבי אספקטי של הפעילות
בבית רשת שג לה יש חשיבות בשיקומ של הנערי ובקידומ  .יחד ע זאת נראה שיש
לשקול את הרחבת התגבור הלימודי לאות נערי שזקוקי לכ.
הורי – לעבודה ע ההורי יש חשיבות רבה לאור מרכזיות של הבעיות ביחסי ע ההורי
שציינו אחוז גבוה מהנערי

 .פיתוח תוכנית לשיתו ההורי ויישומה וקירוב ההורי – כפי

שאכ מתקיימת בבית רשת – הוא צעד אחד בכיוו זה .מגמה זו חשובה ככלל ,ובפרט לגבי
קבוצת ההורי העולי החדשי שבראיונות קודמי הביעו ריחוק מסוי מהנעשה בבית רשת.
כמכ ,היות ונית לראות על פי הערכה שהשינוי ביחסי ע ההורי חל בעיקר ע האמהות,
נראה שיש להדגיש ולפתח את שיתו הפעולה והקירוב של האבות לנעשה בבית רשת ולהרחיב
את העבודה עמ על היחסי ע הנערי .
הקשיי במציאת מעני בקהילה – הערכת הצלחת בית רשת בהשמת נערי בקהילה לא יכולה
להיעשות בלי לקחת בחשבו את המחסור בשירותי בקהילה .על מנת שבית רשת יוכל למלא
את אחת ממטרותיו המרכזיות ,שילוב של הנערי בקהילה ,יש צור לפתח רצ של מעני
עבור נערי בסיכו שיאפשר את השמת בקהילה .הצוות של בית רשת חווה מחסור במעני
כאלה באשדוד .קשיי אלה באי לידי ביטוי בהשמת בני הנוער הבוגרי שאינ חוזרי אחרי
בית רשת לבית הספר ושצריכי למצוא עבודה כאשר יש מחסור במקומות תעסוקה .קיי ג
קושי למצוא מסגרות המש בקהילה עבור בני הנוער הצעירי  .לכ עולה הצור בפיתוח מסגרות
המש קהילתיות שיוכלו לבסס את העבודה הנעשית בבית רשת .שיתופי הפעולה שהחלו למשל
ע עסקי בקהילה ה דוגמא לכ .הרחבת המעני הקהילתיי

הוא תנאי לביסוסו של בית

רשת כשירות קהילתי המהווה מענה ראשוני במסגרת רצ רחב יותר של שירותי .
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אחריות צוות בית רשת לנער ע סיו השהות במקו – היות ואחד ממוקדי ההשמה של הנערי
הוא השמה בקהילה ,אחרי השמתו של הנער במקו החדש ,לא ברור במידה מספקת מתי והא
מוסרת לחלוטי האחריות של בית רשת .במידה והאחריות לנער אמורה לעבור לידי הגור
הקולט בקהילה ,לא תמיד המעבר חלק וברור .דבר זה רלוונטי במיוחד לגבי הנערי הנשארי
בקהילה והמקבלי מענה מפוצל של לימודי במקו אחד וטיפול במקו אחר .כא נשאלת
השאלה מהו תפקיד המטפל הרואה את הנער פע בשבוע ,והיכ מסתיי התפקיד והאחריות של
צוות בית רשת לאותו הנער .ייתכ שעל מנת לבסס את השתלבותו של הנער במצבי שבה הנער
משתת במספר מסגרות המש ,אחד הפתרונות יכול להיות ליצור מער של מתאמי טיפול
שיאפשרו את ביסוס ההשתלבות במסגרות בקהילה לאחר השהות במסגרת המוגנת של בית
רשת.
מעני קהילתיי לאוכלוסיות ייחודיות – הצוות בבית רשת מתקשה לספק מעני מתאימי
שהצוות עושה לפתח מעני מתאימי למגוו

לנערי חרדי  .נראה שלמרות שהמאמצי

מאפייני של נערי אלה ,יש מקו לבחו פיתוח מענה ייחודי לאוכלוסייה החרדית.
תוכניות מניעה – הממצאי מצביעי ג על הצור בפיתוח תוכניות מניעה לנוער עולה בסיכו
במסגרות החינו .הסיבות שציינו הנערי העולי להפסקת השתתפות בבית ספר – קשיי ע
השפה העברית וקשיי הסתגלות בישראל – מעידות על הצור להרחיב את תוכניות המניעה
המתמקדות בגורמי הסיכו העלולי להוביל לנשירת

של נערי עולי מבתי הספר.

סוגיות בהפעלת קורת הגג
מאחר ויחידה זו נמצאת עדיי בשלבי התהוות ,הרי שהעבודה בה מתאפיינת ,בי השאר ,בקיומ
של דילמות ושאלות לא מעטות.
תקציבי – כאמור ,נער המגיע לקורת הגג נמצא בדר כלל במצב משבר .במצבי משבר יש
חשיבות רבה לסביבה האנושית והפיזית שבה הוא שוהה .הצוות של בית רשת עושה מאמצי
רבי לספק את הצרכי הבסיסיי של הנערי ולדאוג לסביבה פיזית נאותה לשהות  .יחד ע
זאת נראה שעקב התקציב המוגבל העומד לרשות הצוות ,הוא נאל לעיתי

לעבוד בשיטה של

אלתורי  .למשל ,התקציב המצומצ לא מאפשר קניית מזו בצורה מספקת ,כאשר נוצר מצב בו
" ...יש ימי בה א הבית מגיעה ואומרת שאי לה מספיק אוכל ומצד שני הנער אומר שהוא
רעב" .זוהי ג אחת הסיבות לתחלופה גבוהה של מדריכי  ,שכ מאחר וקורת הגג לא מתאפיינת
בתנאי

אופטימאליי  ,השהות בו אינה קלה ובהתא  ,השחיקה בו רבה .ככלל נראה שיש

מקו לשקול מחדש את מעמדו של קורת הגג .חוסר הבהירות של המעמד של יחידה זו )כמו,
למשל ,המעמד של מעו המקבל הכרה ותקציבי בהתא ( גור לחוסר בהירות מבחינת הנהלי
לגבי השהות במקו והתקציבי המופני אליו.
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סופי שבוע – כאמור ,נערי אינ יכולי לשהות בקורת הגג בסופי השבוע ועל כ ה נשלחי
לעיתי למקומות אחרי מחו לעיר .נערי במשבר זקוקי למסגרת מתמשכת ,יציבה וקבוע,
ודבר זה אינו מתאפשר במידה שה נאלצי לעבור כל סו שבוע למקו אחר .כמוכ עולה
סוגיית ליווי הנער למסגרת חלופית והנהלי במצבי אלה .רק במקרי שבה הנער צעיר מדי
או מתו חשש שמא יברח ,מתלווה אליו איש צוות .השאלות הנשאלות בהקשר זה ה :מהי
המדיניות לגבי ליווי נערי

ככלל ומהי המדיניות לגבי נערי גדולי יחסית הנמצאי במשבר

עמוק בפרט? הא ה מסוגלי ע הכוחות המוגבלי שברשות לעשות את הנסיעה לבד אל
מחו לעיר? סוגיה זו מתקשרת ג לנושא אחריות הצוות לשלומ של הנערי .
גבולות האחריות – מאחר וכאמור ,מדובר במקו
גבולות האחריות של צוות קורת הגג כלפי הנערי

שעדיי נמצא בהתהוות לא ברורי

דיי

השוהה במקו  .למשל ,לא ברורה דיה

התשובה לשאלה :מה קורה ומה אמורה להיות מדיניות המקו

במידה ונער מסוי

מחליט

באמצע הלילה שהוא עוזב  .לחילופי ,נשאלת השאלה מה קורה במקרה של נער שלא חש בטוב
באמצע הלילה וההורה מסרב לשת פעולה ולקחת אותו לבית החולי  ,כאשר לא ברור א
תפקיד הצוות במקו ללוות את הנער לבית החולי  .במלי אחרות ,לא ברורה דיה הסוגיה של
"מה מותר לעשות ומה אסור" .נראה כי יש צור בצמצו
האחריות ,ע קביעות ונהלי ברורי יותר.
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נספחי

47

48

נספח  :1שאלו רקע של הנער/ה
שאלו זה מיועד למילוי של הרקע של הנער/ה ע"י חברי הצוות של בית רשת ע הכניסה של
הנער /ה לבית רשת.
מספר המשתת /ת______
תארי _______
 .1מי  . 1נער  .2נערה
 . 2שנת לידה ______
 . 3אר לידה ________
 . 4שנת עליה ________
 . 5הא הנער/ה מגדיר /ה את עצמו  . 1דתי  .2מסורתי  .3חילוני
 . 6מהי הכתה האחרונה שהנער /ה סיימ/ה טר ההצטרפות לבית רשת? ________
 . 7הא לנער/ה יש לקוי למידה?
 . 1לא
 . 2כ .אנא פרט /י _________
 . 3לא ידוע
 . 8באלו מסגרות למד /ה הנער /ה עד להצטרפות לבית רשת ומה היה מש זמ השהות בכל
מסגרת? אנא התחל /י ע המסגרת האחרונה.
ש המסגרת

מש השהות

_________

__________

_________

__________

_________

__________

_________

__________

_________

__________
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 . 9הא הנער/ה רכש/ה מקצוע במסגרת מסודרת?
 . 1לא
 .2התחיל/ה ולא סיי /ה
 . 3כ ,המקצוע? _________
 . 10מהי השפה העיקרית המדוברת בבית הנער/ה? _________
 . 11מהי יכולת הנער/ה בקריאה בעברית?
.1
.2
.3
.4

אינו קורא/ת
קורא/ת בניקוד בלבד
קורא/ת ללא ניקוד א ע קשיי
קורא/ת שוט ללא קשיי

 . 12מהי יכולת הנער/ה בכתיבה בעברית?
 . 1אינו/ה יודע/ת לכתוב
 . 2כותב/ת ,א בשגיאות רבות
 . 3כותב/ת בצורה סבירה ע שגיאות
 . 4כותב/ת כמעט ללא שגיאות ,או ללא שגיאות
 . 13מהי יכולת ההתבטאות המילולית של הנער/ה בעברית?
 .1דלה
 .2בינונית
 .3טובה
 .4מצוינת
הרקע לכניסת הנער /ה לבית רשת
 . 14מהו התארי שבו הנער/ה נקלט/ה בבית רשת? ______
 . 15באיזה יחידה בבית רשת הנער/ה נמצא/ת  .1מרכז יו

 . 2יחידת קלט  . 3מקלט

 . 16מי הפנה את הנער/ה ליחידה? ________
 . 17הא הוא/היא היה/תה בעבר ביחידה אחרת של בית רשת  . 1לא  .2כ
 . 18א כ ,אנא פרט /י
 . 1באיזו יחידה _________
 . 2מש השהות ביחידה _______
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 . 19מי החליט על הפסקת הלמודי במסגרת האחרונה בה שהה/תה הנער/ה?
 .1הנער /ה  .2המשפחה  . 3בית ספר  .4אחר __________
אנא ציי/י אלו מהסבות הבאות היו סיבות להפסקת הלמודי מהמסגרת האחרונה.
אנא עני/ענה לכל שאלה.
סבות להפסקת הלמודי

לא ידוע

לא

כ

 . 20קשיי בלמודי

1

2

3

 . 21בעיות משמעת

1

2

3

 .22בעיות ביחסי חברתיי
בבית הספר

1

2

3

 . 23היעדרויות רבות מבית הספר 1

2

3

 .24מעורבות בהתנהגות עבריינית 1

2

3

 . 25צור לתמו כלכלית
במשפחה

1

2

3

 . 26שנוי מקו מגורי המשפחה

1

2

3

 .27קשר ע חברה המאופיינת
בהתנהגות עבריינית

1

2

3

 .28קשיי ע השפה העברית

1

2

3

 . 29קשיי הסתגלות לישראל

1

2

3

 . 30אחר ______________
______________________________________________
 . 31הא לנער/ה בעיות ע החוק?
 . 1לא  .2כ  .3לא יודע /ת
 . 32א כ ,מה סוג העבירות? ___________
הא הנער /ה:
 . 33משתמש /ת בסמי קלי  . 1 :כ ,באופ קבוע  . 2כ ,באופ לא סדיר . 3לא  . 4לא יודע/ת
 . 34משתמש /ת בסמי קשי  . 1 :כ ,באופ קבוע  . 2כ ,באופ לא סדיר . 3לא  . 4לא יודע/ת
 . 35משתמש/ת בדבק מגע .1 :כ ,באופ קבוע  . 2כ ,באופ לא סדיר  .3לא  . 4לא יודע/ת
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 . 36שותה אלכוהול .1 :כ ,באופ קבוע  . 2כ ,באופ לא סדיר  . 3לא  . 4לא יודע/ת
 . 37מהמר /ת .1 :כ ,באופ קבוע  . 2כ ,באופ לא סדיר . 3לא  . 4לא יודע/ת
. 38הא הנער/ה היה /היתה בעבר בקשר ע גור טיפולי?
 .1לא . 2כ ,אנא פרט /י ___________

 .3לא יודע/ת

 . 39הא הנער /ה נמצא/ת כיו בקשר ע גור טיפולי מחו לבית רשת?
 . 1לא  .2כ ,אנא פרט /י ____________

 .3לא יודע/ת

משפחת הנער
 . 40אר לידה של האב ______
 . 41שנת עליה ________
 . 42אר לידה של הא ______
 . 43שנת עליה _________
 . 44מהי השכלת האב?
 .1מספר שנות למוד ביסודי  . 2סיי יסודי  . 3מספר שנות למוד בתיכו
 .4סיי תיכו  .5השכלה על תיכונית . 6 .אחר .אנא פרט /י ___
 . 45מהי השכלת הא ?
 .1מספר שנות למוד ביסודי  . 2סיימה יסודי  . 3מספר שנות למוד בתיכו
 .4סיימה תיכו  .5השכלה על תיכונית  . 6אחר ,אנא פרט /י ___
 . 46מהו המצב המשפחתי של הורי הנער/ה?
 . 1נשואי  . 2גרושי  . 3הורי פרודי  . 4האב נפטר  . 5הא נפטרה
 .6שני ההורי נפטרו  . 7מעול לא היו נשואי  . 8 .אחר
 . 47ע מי הנער /ה מתגורר/ת?
 . 1ע שני ההורי  . 2ע האב  . 3ע הא
 .4ע קרובי משפחה אחרי  ,אנא פרט/י______  . 5אחר ________
 . 48מספר האחי והאחיות במשפחה ___________

 . 49מספר הנפשות המתגוררות בבית הנער/ה ___________
 .50הא האב עובד?

 . 1לא  . 2כ

. 51הא הא עובדת?

 . 1לא  . 2כ
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הא הנער /ה חווה במשפחתו את אחד או יותר מהמאפייני הבאי ?
אנא ענה/עני על כל שאלה:
מצוקות שהנער/ה חווה

כ

לא

לא ידוע

 . 52מצוקה כלכלית

1

2

3

 . 53התנהגות עבריינית
של אחד מחברי
המשפחה

1

2

3

 . 54בעיות קשות ביחסי
בי ההורי

1

2

3

 . 55פגיעה פיזית בנער/ה

1

2

3

 . 56הזנחת הנער/ה

1

2

3

1

2

3

 . 57פגיעה רגשית בנער/ה
בנער /ה
_____________________________________________________
 . 58באיזה רובע באשדוד הנער /ה גר/ה? _________
הא נית לאפיי את אזור מגורי הנער כאזור בו:
 . 59א .רוב המשפחות נמצאות במצוקה כלכלית  .1לא  .2כ
 . 60ב .אחוז גבוה של נערי /ות מעורבי
בהתנהגות עבריינית

 .1לא  . 2כ
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נספח  :2שאלו למילוי על ידי הנער/ה ע כניסתו/ה לבית רשת ובסיו השהות
לפני שאלות המיועדות לתת לנו מידע על הרגשותי ומחשבותי במהל ההשתתפות בבית
רשת .מידע זה עשוי לסייע לנו בחשיבה אי לקד ולשפר את הפעילויות בבית רשת .פרטי
מזהי אודותי לא ימסרו לגורמי מחו לבית רשת .נודה ל מאוד על תשובותי.
מספר משתת/ת ___________
תארי _________
 . 1מי הפנה אות לבית רשת? ___________
 . 2מה הסיבות להשתתפות בבית רשת ? __________________________________
________________________________________________________________
 . 3מה הפעילויות שאת/ה נהנה /ית מה בבית רשת?
____________________ . 1
____________________ . 2
____________________ . 3
 . 4איזה פעילויות את /ה לא אוהב /ת לעשות בבית רשת?
______________________ . 1
______________________ . 2
______________________ . 3
 . 5יש אנשי צוות בבית רשת שאני
יכול לשוחח את על נושאי אישיי

 . 1כ

 . 2לא

 . 6יש אנשי מקצוע שקשה לי להסתדר
את בבית רשת

 . 1כ

 .2לא

 . 7קשה לי להסתדר ע כללי  .1בכלל לא
ההתנהגות בבית רשת
.8

 . 2במדה מועטה  .3במדה רבה

קשה לי ליצור קשרי חברות חדשי ע :
א .נערי

 . 1בכלל לא

 .2במדה מועטה
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 . 3במדה רבה

ב .נערות
.9

 . 1בכלל לא

 . 2במדה מועטה

 . 3במדה רבה

מחו לבית רשת יש לי:
א .חברות טובות  . 1לא
ב .חברי טובי

 .1לא

 .2כ
 . 2כ

 . 10יש לי חברי /ות מחו לבית רשת שמסתבכי  /ות בבעיות:
 . 1בכלל לא  . 2במדה מועטה  .3במדה רבה

. 11

יש לי ויכוחי ומריבות ע :
א .נערי בבית רשת  . 1בכלל לא

 .2במדה מועטה

ב .נערות בבית רשת  . 1בכלל לא

 . 3במדה רבה

 .2במדה מועטה  .3במדה רבה

 . 12אני מרגיש/ה קרוב /ה ל
א .נערי אחרי בבית רשת  . 1בכלל לא  . 2במדה מועטה  . 3במדה רבה
ב  .נערות אחרות בבית רשת  .1בכלל לא  . 2במדה מועטה  . 3במדה רבה

 . 13כשמשהו מטריד אותי אני יכול /ה לבקש עזרה מ
א – חברי  /ות בבית רשת  . 1בכלל לא  .2במדה מועטה  .3במדה רבה
ב חברי  /ות מחו לבית רשת  . 1בכלל לא  .2במדה מועטה  .3במדה רבה

 . 14אי היית מתאר/ת את היחסי של ע :
 . 1אבי .1 :טובי

 .2סבירי

 .3לא טובי

 .4לא נמצא/ת בקשר אתו

 . 1טובי

 . 2סבירי

 . 3לא טובי

 .4לא נמצא/ת בקשר אתה

 . 2אמ:

 . 15א יש ל בעיה ,למי מבני משפחת את/ה יכול /ה לפנות לעזרה?
__________________________________
 . 16א יש ל בעיה ,הא יש אנשי שה לא בני משפחת אליה
לעזרה? א כ ,מיה ?
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את /ה יכול/ה לפנות

__________________________________
במהל השבועיי האחרוני  ,באיזו תדירות ל ולמבוגרי בבית היה חוסר הסכמה או
ויכוחי על הנושאי הבאי :

סיבה לוויכוחי

לפעמי

א פע

לא רלוונטי

לעתי קרובות

 . 17היחסי ע החברה/
החבר של

1

2

3

4

 . 18סוג החברי של

1

2

3

4

 . 19השעות בה את/ה
חוזר/ת הביתה

1

2

3

4

 . 20התנהגות מינית

1

2

3

4

 . 21שתיית אלכוהול

1

2

3

4

 . 22עישו סיגריות

1

2

3

4

 . 23שימוש בסמי

1

2

3

4

 . 24הוצאות כספי

1

2

3

4

______________________________________________________________
באיזו מידה המשפטי הבאי

מתארי את הרגשת לגבי עצמ:

קצת דומה לי

מאוד דומה לי

מהות ההרגשה

בכלל לא

 . 25אני מרגיש/ה טוב ע עצמי

1

2

3

 . 26אני מרגיש/ה שאי הרבה
דברי שאני יכול /ה להיות
גאה בה

1

2

3

. 27לעתי קרובות אני מרגיש/ה
שאני כישלו

1

2

3
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 . 28אני מרוצה ע עצמי

1

2

3

 . 29לפעמי אני חושב/ת
שאני בכלל לא טוב /ה

1

2

3

 . 30אני מסוגל/ת לעשות
דברי ברמה טובה כמו
רוב האנשי האחרי

1

2

3

. 31אני מרגיש/ה שיש לי מספר
תכונות חיוביות

1

2

3

 . 32לפעמי אני מרגיש/ה
חסר/ת תועלת

1

2

3

 . 33אני מרגיש/ה בעל/ת ער
ברמה שווה לאחרי

1

2

3

 . 34הייתי רוצה להרגיש טוב
יותר לגבי עצמי

1

2

3

____________________________________________________________
 . 35הא את /ה חושב /ת שאפשר לעבור על החוק כל עוד את/ה לא נתפס
 . 1כ  . 2לא
 . 36מה הדברי שעזרו ל בבית רשת עד עכשיו ?
_______________________________ . 1
_______________________________ . 2
_______________________________ . 3
 . 37מה הדברי שקשה ל את בבית רשת?
______________________________ . 1
______________________________ . 2
_____________________________ . 3
 . 38הא יש דברי שהשתנו אצל מאז שאת/ה בבית רשת )למשל :קשר ע משפחה ,חברי (?
________________________________
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 . 39הא לדעת מש הזמ שאת/ה משתת/ת בבית רשת הנו:
 .1ארו מידי
 .2קצר מידי
 .3מתאי
 . 40הא ידוע ל א תשתת /י במסגרת כלשהי )לימודי  ,עבודה( לאחר
השהות בבית רשת?
 . 1לא

 . 2כ

 . 41א כ ,באיזו מסגרת תשתת? _____________
 . 42במידה ונעשתה כבר החלטה על המסגרת בה תשתת /י לאחר סיו ההשתתפות
בבית רשת אי נעשתה ההחלטה על המסגרת?
 1נאמר לי מהי המסגרת הכי טובה להמשי
. 2ניתנה לי אפשרות אחת ושאלו את דעתי לגביה
. 3דיברו איתי על מספר מסגרות ובחרתי אחת מה
 . 43אלו מסגרות הוצגו בפני ? נית לסמ יותר מתשובה אחת.
 . 1הכשרה מקצועית
 . 2לימודי
 . 3עבודה
 . 4מסגרות אחרות ,אנא פרט /י ______________
_____________________________________
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נספח  :3שאלו הערכת הצוות את תפקוד הנער/ה
השאלו נועד למילוי פעמיי  ,בתחילת השהות בבית רשת ולקראת סו השהות .בפע השנייה,
אנשי הצוות יתבקשו להתייחס לשבועיי האחרוני של שהות הנער /ה במקו .
מספר משתת /ת __________
תארי

__________

אנא הער/י את התדירות בה התנהגויות הנער/ה בתחומי הבאי באו לידי ביטוי:
 .1נוכחות סדירה  א .כל יו
 .2מגיע /ה בזמ
לפעילויות

א .כל יו

ב 34 .פעמי בשבוע ,ג 12 .פעמי

בשבוע

ב 34 .פעמי בשבוע ,ג 12 .פעמי בשבוע

במידה והנער /ה מגיע/ה באחור:
 . 3מגיע/ה באחור
של שעה או פחות

ב 3 – 4 .פעמי בשבוע ג  12 .פעמי

א .כל יו

בשבוע
בשבוע

 . 4מגיע/ה באחור של
למעלה משעה עד
לאחור של שעתיי

א .כל יו

ב 34 .פעמי בשבוע ג 12 .פעמי

 5מגיע /ה באחור
של למעלה משעתיי

א .כל יו

ב 34 .פעמי בשבוע ג  12 .פעמי בשבוע

אנא הער על סקלה של  14את תפקוד הנער/ה בבית רשת על פי התחומי הכלולי בטבלה
הבאה.
מימדי ההערכה

א פע

לעתי רחוקות

לעתי קרובות

תמיד

א .תפקוד בשעות הפעילויות
והתאמה לכללי המסגרת
 . 6השתתפות פעילה בפעילויות 1

2

3

4

 . 7מגלה עניי בפעילויות

1

2

3

4

 . 8מגלה רצו להגיע להישגי

1

2

3

4

 . 9יוזמה בביצוע פעילויות

1

2

3

4

 . 10מרוכז/ת בפעילויות

1

2

3

4

 . 11מפריע/ה למהל
הפעילויות

1

2

3

4

 . 12משמעת עצמית

1

2

3

4
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ממלא/ת את התפקיד
ללא פיקוח חיצוני
 . 13משמעת בשעת
הפעילויות
ממלא/ת אחר כללי
הפעילות

1

 . 14עצמאות
פועל/ת ללא הנחיות
מפורטות או סמכות
מכוונת

1

2

1

2

3

4

2

3

4

3

4

 . 15שיטתיות  חושב/ת
ופועל/ת באופ מובנה,
מבוקר ועקבי
______________________________________________________________
מימדי ההערכה

א פע

לעתי רחוקות

לעתי קרובות

תמיד

ב .יחסי בינאישיי ע
נערי  /ות בבית רשת
 . 16מפתח/ת יחסי חבריי
ע נערי

1

2

3

4

 . 17מפתח/ת יחסי חבריי
ע נערות

1

2

3

4

 . 18שולט/ת בהתנהגות
המילולית

1

2

3

4

 .19שולט/ת בהתנהגותו/ה
הפיזית

1

2

3

4

 .20משת/ת פעולה ע
נערי אחרי /ות

1

2

3

4

 .21רב/ה ע נערי /ות

1

2

3

4

 .22מסייע/ת לנערי /ות

1

2

3

4

_________________________________________________________________
הא יש ל הערות כלשה לגבי התפקוד בשעת הפעילויות ,התאמה לכללי המסגרת
ויחסי בינאישיי ע נערי /ות בבית רשת?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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מימדי ההערכה

א פע

לעתי רחוקות

לעתי קרובות

תמיד

ג .מצב פיזי/נפשי
 .23הנער /ה סובל/ת מחולשה

1

2

3

4

 . 24הנער /ה מדוכא/ת

1

2

3

4

 . 25הנער/ה סובל/ת מעייפות

1

2

3

4

 . 26הופעתו /ה החיצונית של
הנער /ה נקיה ומסודרת

1

2

3

4

 . 27הנער/ה חסר/ת מנוחה

1

2

3

4

 . 28הנער/ה אינו/ה מסוגל/ת
להתרכז

1

2

3

4

 . 29הנער/ה פעיל/ה יתר על
המידה

1

2

3

4

 . 30הנער /ה נתו/ה להשפעה
של אלכוהול

1

2

3

4

 . 31הנער/ה נתו/ה להשפעה
של סמי

1

2

3

4

יחסי ע הצוות
 . 32פועל/ת על פי ההנחיות
של אנשי הצוות

1

2

3

4

 . 33משוחח/ת על נושאי
אישיי

1

2

3

4

 . 34מבקש/ת עזרה כשנחו

1

2

3

4

 . 35מגלה נכונות לקבל
את הערות אנשי הצוות

1

2

3

4

הא יש ל הערות כלשה לגבי המצב הפיזי והנפשי של הנער /ה ולגבי היחסי

ע הצוות?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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מימדי ההערכה

א פע

לעתי רחוקות

לעתי קרובות

תמיד

ד .יחסי ע נערי /ות
מחו לבית רשת
 . 36מעורב /ת בפעילות
חברתית שלילית
למשל עבריינות /סמי

1

2

3

4

 . 37מתחבר/ת ע נערי /ות
המעורבי  /ות בפעילות
חברתית שלילית

1

2

3

4

 . 38מתחבר/ת ע נערי /ות
המעורבי  /ת בפעילות
חברתית חיובית )למשל,
התנדבות ,סיוע לחברי ,
השתתפות בחוגי (.

1

2

3

4

 . 39קשיי ביצירת חברויות
ע נערי

1

2

3

4

 . 40קשיי ביצירת חבריות
ע נערות

1

2

3

4

מיקו בית רשת בקהילה
 . 41ארועי שהיו לנער /ה
ע משפחתו/ה הפריעו
לתפקוד בבית רשת

1

2

3

4

 . 42קשרי שהיו לנער /ה
ע נערי  /ות בסביבת
מגוריו/ה הפריעו לתפקוד
בבית רשת

1

2

3

4

 .43השהות בבית רשת אפשרה 1
לו /ה לנסות לשנות את
יחסיו /ה ע משפחתו /ה

2

3

4

2

3

4

 . 44השהות בבית רשת אפשרה 1
לו /ה להשתלב בפעילויות
חברתיות חיוביות באזור
מגוריו /ה
_________________________________________________________________

הא יש ל הערות כלשה לגבי היחסי של הנער /ה ע נערי  /ות מחו לבית רשת
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ולגבי ההשפעה שיש למיקו בית רשת בקהילה על תפקוד הנער/ה?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 . 45הערכה כללית של טיב היחסי של הנער/ה ע האב
 .1אי קשר ע האב
 . 2יחסי שליליי
 . 3יחסי סבירי )אי אירועי שליליי חריגי (.
 . 4יחסי חיוביי
 . 46הערכה כללית של טיב היחסי של הנער/ה ע הא
 . 1אי קשר ע הא
 . 2יחסי שליליי
 . 3יחסי סבירי )אי אירועי שליליי חריגי (.
 . 4יחסי חיוביי
 . 47הא התעוררו עד כה קשיי בהשתלבות הנער /ה במסגרת?
 . 1לא

 . 2כ ,אנא פרט /י ________________

____________________________________________
 . 48הא חלו שינויי
 . 1לא

אצל הנער /ה מאז הצטרפותו /ה למסגרת?
 . 2כ ,אנא פרט /י _______________

____________________________________________
 .49מה הנושאי הטיפוליי המרכזיי עליה העובד /ת הסוציאלי עבד ע הנער /ה ומה
השינויי שחלו במהל הקשר הטיפולי עמו /ה?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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הקשר בי הצוות למשפחת הנער/ה:
 . 50מה טיב הקשר בי הצוות להורי לגבי העבודה ע הנער /ה בבית רשת?
 .1ההורי מעורבי לגבי הנעשה ע הנער/ה וקיי שיתו פעולה עימ )למשל
מתקיימות התייעצויות ע ההורי (.
 . 2נעשה ניסיו מצד הצוות לשיתו פעולה ע ההורי א קיימת הענות מוגבלת
מצד ההורי .
 . 3הקשר ע ההורי הנו בעקר דיווח שוט על הנעשה ע הנער /ה
 . 4ההורי מביעי הערכה ,א רצו מועט לדעת על הנעשה ע הנער /ה
 . 5אי התענינות ושיתו פעולה ע ההורי .
 . 6אחר ,אנא פרט /י _____________

 . 51באיזו מידה לדעת ההורי מעריכי את העבודה שנעשית בבית רשת ע הנער/ה ?
 . 1בכלל לא

 . 2במידה מועטה  .3במידה מסוימת  . 4במידה רבה  .5לא ידוע

 . 52הא נעשתה עבודה כלשהי במהל שהות הנער /ה בבית רשת על הקשר בי ההורי
לנער/ה?
 .1לא

 . 2כ ,א כ אנא פרט /י _______________

 . 53הא התעוררו עד כה קשיי בקשר בי הצוות למשפחה?
 . 1לא

 . 2כ ,א כ אנא פרט /י _________________

הא אירעו אירועי חריגי כלשה במהל שהות הנער/ה בבית רשת שהשפיעו על תפקודו/ה?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
במידה והנער /ה הפסיק/ה את השתתפותו/ה בבית רשת לפני מועד סיו התוכנית
 .54מה מש הזמ שהנער/ה שהה /תה בבית רשת עד להפסקת ההשתתפות? ________
 .55מי החליט על הפסקת ההשתתפות:
 . 1הצוות בבית רשת

 . 2הנער /ה  .3אחר ,אנא פרט /י ____________
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 . 56מה הסיבות להפסקת ההשתתפות בבית רשת?
.1

קושי לפעול על פי כללי ההתנהגות של המסגרת )בעיות משמעת(

 . 2בעיות ביחסי ע נערי  /ות אחרי במסגרת.
.3

חוסר עניי בפעילויות של המסגרת.

 . 4חוסר תמיכה מצד בני משפחה.
 . 5מעורבות הנער /ה ע גורמי חברתיי שליליי .
.6

השתלב במסגרת אחרת ,אנא פרט /י _________

.7

אחר ,אנא פרט /י _________________

על השאלות הבאות אנא ענה /עני רק בפע השנייה של מילוי השאלו )לקראת סיו השהות
של הנער /ה בבית רשת( .השאלות הבאות מתייחסות להערכה כללית של לגבי שנויי שחלו
בתפקוד הנער/ה במהל השהות בבית רשת.
 . 57מהו מש השהות הכולל של הנער /ה בבית רשת עד לסיו השתתפותו/ה?
________________
 . 58הערכה כללית של לגבי בצוע הפעילויות הלימודיות:
 . 1חלה התקדמות רבה
 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 . 5חלה נסיגה
 . 59הערכה כללית של לגבי ההתנהגות בהתא לכללי המסגרת:
 . 1חלה התקדמות רבה
 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 .5חלה נסיגה
 . 60הערכה כללית של לגבי טיב היחסי

ע נערי בבית רשת:

 . 1חלה התקדמות רבה
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 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 .5חלה נסיגה
 . 61הערכה כללית לגבי טיב היחסי

ע נערות בבית רשת:

 . 1חלה התקדמות רבה
 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 .5חלה נסיגה
 . 62הערכה כללית לגבי טיב היחסי

ע משפחתו/ה:

 . 1חלה התקדמות רבה
 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 .5חלה נסיגה
 . 63הערכה כללית לגבי מידת הפתיחות ע אנשי הצוות:
 . 1חלה התקדמות רבה
 .2חלה התקדמות בינונית
 .3חלה התקדמות מועטה
 . 4לא חלה התקדמות
 .5חלה נסיגה
 . 64במידה והנער /ה עולה חדש/ה ,הא התעוררו סוגיות הקשורות לעצ היותו /ה
עולה חדש /ה בהשתלבות ובעבודה עמו/ה בבית רשת?
 . 1לא

 . 2כ ,א כ ,אנא פרט  /י ___________________________

_________________________________________________________
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 . 65הא הנער /ה יופנה למסגרת כלשהי לאחר סיו ההשתתפות בבית רשת?
 . 1לא

 . 2כ,

א כ לאיזו מסגרת )אנא פרט /י בקצרה את שמה ומאפייניה(

______________________________________________________________
 . 66מה היה טיב המעורבות של הנער /ה לגבי בחירת מקו ההשמה?
.1
.2
.3
.4

נאמר לו  /ה מהי המסגרת המומלצת להמשי
ניתנה לו /ה אפשרות אחת ושאלו את דעתו/ה לגביה
הוצגו בפניו /יה מספר מסגרות והוא /היא התבקש/ה לבחור
אחת מה
אחר ,אנא פרט /י ____________

 .67מה היה טיב הקשר בי הצוות להורי לגבי ההשמה של הנער/ה?
 .1ההורי היו מעורבי לגבי חשיבה על מקומות השמה אפשריי )למשל
מתקיימות התייעצויות ע ההורי (.
. 2נעשה ניסיו מצד הצוות לשיתו פעולה ע ההורי א קיימת הענות מוגבלת
מצד ההורי .
. 3הקשר ע ההורי הנו בעקר דיווח שוט על מקומות ההשמה.
 . 4ההורי מביעי רצו מועט לדעת על הנעשה ע הנער /ה.
 . 5אי התעניינות ושיתו פעולה ע ההורי לגבי מקומות ההשמה.
 . 6אחר ,אנא פרט /י _____________

 . 68הא יהיה לנער/ה קשר ע גורמי טיפוליי אחרי לאחר סיו ההשתתפות בבית
רשת?
 . 1לא  . 2כ ,א כ מיה ? ___________
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נספח :4

שאלו מעקב להשתלבות במסגרת השמה

שאלו זה יועבר כחודשיי לאחר השמת הנער /ה לאחד מאנשי הצוות במקו ההשמה.
יש להדגיש לאנשי הצוות במקו ההשמה שתשובותיה ישמשו להערכה כללית בלבד של בית
רשת ולא יעשה כל שימוש אחר בנתוני .
מספר משתת /ת _____
תארי ________
 . 1באיזו יחידה/ות השתת /ה הנער/ה בבית רשת? ________
 . 2מה היה מש השהות של הנער בבית רשת? __________
 .3ש

מקו ההשמה_________ :

 . 4תפקיד המרואיי /ת במקו ההשמה__________ :
 . 5אנא הסבר/י מהו מקו ההשמה )במידה ולא נית להבי זאת ע"פ הש (
____________________________
 . 6מהו מש שהות הנער/ה במקו ההשמה? _______________
 . 7הא הנער/ה נמצא/ת בקשר ע גור טיפולי?  . 1כ  . 2לא
 . 8א כ ,מיהו הגור הטיפולי? ___________
 . 9אנא הער/י את סדירות ביקור הנער/ה במקו ההשמה
 . 1כל יו

 34 . 2פעמי בשבוע

 12 . 3פעמי בשבוע

 . 10כיצד את/ה מערי /ה את התדירות בה המרכיבי הבאי בהתנהגות הנער /ה באי לידי
ביטוי:
אינדיקטורי התנהגותיי

א פע

לעתי רחוקות

לעתי קרובות

תמיד

 . 11פועל/ת על פי כללי המסגרת

1

2

3

4

 . 12שולט/ת בהתנהגותו/ה
המילולית והפיזית

1

2

3

4

 . 13מבצע/ת את המטלות
הנדרשות

1

2

3

4

 . 14מגלה עיניי בפעילויות
המסגרת

1

2

3

4

 . 15מעורב/ת בפעילות חברתית
שלילית

1

2

3

4

 . 16מוכ/ה לבקש עזרה מאנשי
הצוות

1

2

3

4
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2

1

3

4

 . 17מתחבר /ת ע נערי /ות
המעורבי  /ות בפעילות
חברתית חיובית.
________________________________________________________________
ככלל אנא תאר/י את אופ השתלבות הנער/ה במסגרת וקשיי שהתעוררו בהשתלבותו/ה?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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נספח  :5שאלו הערכת השהות בקורת הגג
שאלו זה מיועד למילוי ע"י חברי הצוות של בית רשת לגבי נערי /ות ששהו בקורת הגג.
מספר המשתת /ת______
תארי _______
 . 1מי  . 1נער  .2נערה
 . 2שנת לידה ______
 . 3אר לידה ________
 . 4שנת עליה ________
 . 5מהי הכתה האחרונה שהנער /ה סיימ/ה טר ההצטרפות לבית רשת? ________
 . 6מה מש הזמ שהנער/ה שוהה מחו למסגרת? ____________
 . 7מהו התארי שבו הנער/ה נקלט/ה בבית רשת? ______
 . 8באיזה יחידה בבית רשת הנער/ה נמצא/ת?  .1מרכז יו

 . 2יחידת קלט  . 3קורת גג

 . 9מי הפנה את הנער/ה ליחידה? ________
 . 10מהו מש השהות של הנער/ה בקורת הגג? ___________
 . 11תאר /י את הרקע של הנער/ה והסיבות שהובילו לכניסתו/ה לקורת גג?
_____________________________________
_____________________________________
______________________________________
 . 12מה ההתערבויות הטיפוליות )למשל תיוו ,גישור( שנעשו במהל
השהות בקורת הגג? מיה הגורמי שהיו מעורבי בתהלי ההתערבות?
_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________
.13

מה הסיבות לסיו שהות הנער/ה בקורת הגג?
____________________________________
____________________________________

 . 14הא במהל השהות בקורת הגג היו אירועי או קשיי חריגי עמ התמודד
הצוות?
____________________________________
____________________________________
 . 15הא הנער/ה יצר/ה קשר קרוב ע אחד או יותר מאנשי הצוות?
 . 1לא  . 2כ
 . 16א כ מה התפקיד של אנשי הצוות עמ הוא/היא יצרו קשר? _____________
______________________
 . 17הא הנער/ה הופנה/תה ליחידה אחרת בבית רשת בתו השהות בקורת  הגג?
 . 1לא . 2כ
א כ ,אנא פרט /י ____________
 . 18הא הנער/ה הופנה/תה למסגרת מחו לבית רשת בתו השהות בקורת הגג?
 . 1לא  . 2כ
א כ ,אנא פרט /י _____________
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