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 '  עשינו עסק'

 ,  לבני נוער בסיכון כלי טיפוליהמהווה , מיזם עסקי

 ,המאפשר השתלבות נורמטיבית בחברה

 ,  הקניית מגוון מיומנויות אישיות ובין אישיות

 .והזדמנות לרכישת השכלה ומקצוע

 
 

 
 

 עסקי

 חינוכי-טיפולי

 העשרתי לימודי

 :במודל ארבעה מרכיבי יסוד

 שנים 5במהלך , בני נוער 1,250 -כ, מסגרות 32

 שלטי  

 חוצות

 אומנות  ודפוס

 שימושית

 קייטרינג

 ובתי   

 קפה
 אפיה

 כריכים

 ובישול  
 הפקת 

 גינון  אירועים

 ומשתלה



 

 בכוחות משותפים –                         



בקרב בני ' עשינו עסק'מדידת האפקטיביות של תכנית 

באמצעות ניתוח השינויים בעמדות של  , הנוער ובוגרים

 בתחנות זמן שונות בהן הם השתתפו במיזם, הנוער

 

איתור הגורמים וההיבטים בשיטת העבודה של התכנית  

 שמביאים לתוצאות

  

 סוגיות ומחשבות לעתיד

 מטרת המחקר



 המחקר סקר ספרות מחקרית רלוונטית על נוער  

 בסיכון ועל מודלים מוכרים להתערבות

 

 ראיונות עם גורמים המייצגים תפקידים שונים   20נותחו 

 .  בסביבת המיזם

 

נותחו שאלונים של כל הרכזים הטיפוליים והמנהלים  

 העסקיים

 

 שאלונים בקרב בני נוער בסיכון 278נאספו 

ותכניות אחרות לנוער  ' עשינו עסק'ובוגרים של מיזמי 

 בסיכון

 

 

 

 

 היקף המחקר



 (המיזמים)קבוצת הניסוי 
 ,משתתפי ובוגרי המיזמים

  מיזמים 23 -מ  

 משתתפים חדשים

 

 חודשים 4עד   

 במיזם    

 משתתפים ותיקים  

 

 חודשים במיזם 4מעל 

 בוגרי המיזמים
 

מעל שנה וחצי  אחרי  
ובתנאי  , היציאה מהמיזם

 ששהו במיזם  
 מעל שנה

 חדשים ביקורת

 

הצטרפו לאחרונה  

למסגרות שונות של 

 היחידות הטיפוליות

 ותיקים ביקורת

 

חודשים   4מעל 

במסגרות שונות של  

 היחידות הטיפוליות

 

 בוגרים ביקורת

 

מעל שנה וחצי אחרי  

ושהו  , היציאה מהתוכנית

 בתוכנית מעל שנה

 "(:ביקורת)"קבוצת ההשוואה 
 ,  בעלי מאפיינים דומים, נוער

 ,  בתוכניות אחרות, מאותן מסגרות טיפוליות
 שאינם משתתפים במיזמים   

 מערך סמי ניסויי מדורג -שיטת המחקר 
 :שאלונים בקרב בני נוער בסיכון מהקבוצות הבאות 278נאספו 



 

 

 

 :  שאלת יסוד ראשונה שנבדקה

 האם בני הנוער במיזמים  

 ?  ובקבוצת הביקורת דומים 

 זאת על מנת לשלול כי למיזמים  

 "נבחרים"בני נוער , מגיעים מראש

נמצא כי יש דמיון בין בני הנוער במיזמים לבני 

 :הנוער מכלל התוכניות

 במאפייני הרקע ובעמדות הפתיחה

 משמע

 : הפערים שנמצאו נובעים

 ,מול תכניות אחרות' עשינו עסק' –מסוג ההתערבות 

 מוותק הנערים בתכנית



 (18)במחקר נבחנו משתנים רבים 

 

 ביטחון והערכה עצמיים   

מסוגלות עצמית ומיקוד שליטה 

סגנון התמודדות עם מצבי מתח 

תחושת שייכות ומעורבות לעומת גילויים של ניכור; 

עבריינות ואלימות 

סדר עדיפויות 

קיומה של רשת חברתית 

שביעות רצון מהחיים 

אוריינטציה כלפי עתיד 

עמדה כלפי עבודה 

יחס לסמכות 

שליטה במחשבים   -מיומנויות קוגניטיביות

 ובאנגלית

תרומתה של התוכנית לגביהם 

  שביעות רצון מהיבטים שונים של התוכנית 
     

השכלה 

עבודה 

שירות צבאי 

מצב כלכלי 
 

 (מדדים למשתנה 7-8בממוצע , כ"בסה 142)כל משתנה מיוצג על ידי מספר מצומצם של מדדים 

 

 :המשתנים הבאים 14בכל הקבוצות נבחנו  

 בקרב הבוגרים נוספו גם מדדים של התנהגות בפועל



 

 ' עשינו עסק': ממצאי המחקר

 לעומת קבוצת הביקורת
 :מספר רמות השפעה' עשינו עסק'הממצאים מלמדים כי ל            
 

משתנים  : מהמשתנים השפעה עדיפה מובהקת 50%ב 
  בקבוצת משיבי המיזמים, בהם חל שינוי מובהק לטובה

 
משתנים בהם  : מהמשתנים השפעה חיובית דומה 11%ב 

 על ציר הזמן  , חל שיפור דומה בשתי הקבוצות
 

משתנים אשר אינם   :מהמשתנים ממצאים מעורבים 28%ב 
ניתנים לסיווג מכיוון שהם מכילים מדדים שבחלקם עדיפות 

 למיזמים ובחלקם עדיפות לביקורת  
 

משתנים בהם לא חל  :העדר השפעה –מהמשתנים  11%ב 
 על ציר הזמן, כל שינוי בשתי הקבוצות

 
באף לא אחד   :מהמשתנים השפעה פחותה 0%ב 

 מהמשתנים נמצא כי למיזמים השפעה פחותה
 



 התפלגות ההשפעות

50%   

 השפעה עדיפה
מסוגלות עצמית ומיקוד 

 שליטה  

 השכלה

 סגנון התמודדות  

 רשת חברתית

שביעות רצון ממצבו  

 בחיים

 אוריינטציה לעתיד  

 יחס לסמכות

 תפיסת תרומות התכנית

 שביעות רצון מהתכנית

11% 
  השפעה חיובית דומה

 11% :משתנים 2 -ב
 היעדר השפעה

28% 
 ממצאים מעורבים

 בטחון והערכה עצמיים

 תחושת שייכות ומעורבות

 אלימות ועבריינות

 ומאפייניו שירות צבאי

 עמדה כלפי עבודה

 

 עבודה בפועל

 מצב כלכלי
 סדר עדיפויות

 מיומנויות קוגניטיביות



 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 

 !משתנים 9-ב

 מסוגלות עצמית ומיקוד שליטה

 
 : משיבי המיזמים מייחסים חשיבות גבוהה    

 ללימודים גבוהים 

 לעבודה קשה 

 כתנאי להצלחה בחיים למאמץ  . 

  מתכננים ללמוד בעתיד: בשתי הקבוצות



 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 

 השכלה
 

 : למשיבי המיזמים

 יותר בעלי תעודות בגרות מלאות או  חלקיות



 סגנון התמודדות 

 
 : משיבי המיזמים

 סגנון התמודדות נורמטיבי 

 יכולת התמדה גבוהה יותר 

 התמודדות טובה עם תסכול 

 יצירת תקשורת בלתי פוגענית 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 רשת חברתית       

 
 :ותיקי המיזמים ובוגריהם 

    יותר חברים טובים בתכנית שומרים יותר 

 על קשר קבוע ואינטנסיבי עם חברים     

 מהמיזם    

   סומכים יותר על חבריהם מהמיזם שיסייעו 

 להם בשעת הצורך    

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 שביעות רצון ממצבם בחיים
 

 :משיבי המיזמים

 :במדדים הבאים שביעות הרצון גבוהה במובהק

 עבודה 

 השכלה 

   מצב כלכלי 

   משפחה 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 אוריינטציה לעתיד

 
 :משיבי המיזמים

תמונת העתיד חזקה יותר 

משקיעים במובהק יותר מחשבות 

 ומאמצים להתקדם 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 יחס לסמכות

 
 :משיבי המיזמים

   תחושת הכבוד שרוחשים לאחראים נשארת 

 חיובית על ציר הזמן    

   תחושה שהם יכולים לסמוך על המנהלים שלהם 

  קל להם יותר לקבל הוראות 

  הבוגרים נמצאים יותר בקשר עם הרכז הטיפולי 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 תפיסת תרומות התכנית    
 

 :  משיבי המיזמים

  סבורים יותר שהתכנית מסייעת להם 

 להתקדם בחיים   

 מייחסים לתוכנית תרומה גבוהה ליכולתם : 

  להתרגל לעבוד בצוות 

 להתרגל לכללים של עבודה 

 ללמוד מקצוע 

 לדעת איך להשיג את המטרות שלהם בחיים 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 שביעות רצון מהתכנית

 
 :משיבי המיזמים

  מביעים שביעות רצון גבוהה יותר 

 מההיבטים התעסוקתיים של המיזם    

   יותר ימליצו על התכנית לבני נוער אחרים 

 השפעה עדיפה 

 'עשינו עסק'לתכנית 



 השפעה חיובית דומה   

 (11%)משתנים  2ב   

 עבודה בפועל

 

 מצב כלכלי

עדיפות   דומה עדיפות למיזמים

 לביקורת

 

 .  שליש נתמכים על ידי משפחתם  •

שליש תומכים כלכלית בעצמם    •

 .ובבני משפחה

מחצית מהבוגרים משתי הקבוצות    •

 .עובדים באופן קבוע

מבין אלו שכן : יש לציין

בוגרי  , אחראים על אנשים

המיזמים אחראים על כמות  

 רבה יותר של עובדים

מיעוט מהבוגרים משתי הקבוצות  

ממלאים תפקידים הכרוכים 

 .  באחריות על אנשים

 



 

 ממצאים מעורבים

 (  28%)משתנים  5ב  

 
 בטחון והערכה עצמיים

 
 תחושת שייכות ומעורבות

 
 אלימות ועבריינות

 
 ומאפייניו שירות צבאי

 
 עמדה כלפי עבודה

 

 עדיפות לביקורת דומה עדיפות למיזמים

גבוה יותר התגייסו לצבא בשנה  %   •

 שלאחר עזיבת התכנית  

עשייה פרודוקטיבית כלשהי בשנה    •

 שלאחר עזיבת התכנית  

יותר תומכי לחימה ביחס לתפקידים    •

 עורפיים

סיבה שכיחה   –אלה שלא התגייסו   •

 ,  החלטת הצבא: במיזמים

 חוסר רצון: סיבה שכיחה בביקורת

שיעור גבוה   •

ודומה יצאו  

לקורסים כלשהם  

במהלך השירות  

 הצבאי

שיעור דומה של    •

 קרביים

שירות מלא בקרב    •

 המתגייסים

פחות ישבו בכלא   •

 ,  אולם, צבאי

בוגרי מיזמים  2פי 

השיבו לשאלה לעומת  

 בוגרי הביקורת



 היעדר השפעה 

 (11%)משתנים  2ב  

 סדר עדיפויות

 

 

 מיומנויות קוגניטיביות

 

 
 :פירוט הדוגמא

 . אנגלית ומיומנויות מחשב נשארו ברמה בינונית

 הוותק בתוכניות אינו משפר היבטים אלה



 השפעה פחותה  

 0% 

 באף לא אחד מהמשתנים נמצא כי למיזמים 

  .השפעה פחותה

 

 נמצאו היגדים בודדים שלא מתגבשים לכלל 

 .משתנה או אמירה חד משמעית

 



 '  עשינו עסק'נמצא כי תכנית 

   בעלת השפעה רבה יותר על בני הנוער
 

 בהשוואה למקבץ אקלקטי של  

   תכניות התערבות אחרות

 



 עבודה ממשית ומשמעותית לבני הנוער 

   הישענות מירבית של העסק על בני הנוער 

  התייחסות הוליסטית למספר היבטים בו זמנית 

  יצירת קבוצת שווים משמעותית 

   מנהל עסקי –הובלת המיזם על ידי שני אנשי מקצוע 

 ורכז טיפולי    

 המנהל העסקי מהווה דמות משמעותית ומודל חיקוי 

 הקשר הטיפולי נסוב סביב פעילות הנער במיזם 

 לעומת  " תפקודית/שפה עסקית"ושימוש ב    

 "שפה טיפולית"    

 מה הופך את מיזמי

 ?לאפקטיביים ' עשינו עסק' 

  
 :עקרונות עבודה מנחים ייחודיים



 מה הופך את מיזמי

 ?לאיתנים ' עשינו עסק' 

 

 קשר מקצועי וארגוני עם היחידה הטיפולית  

 

 

 מגזרית המעניקה בסיס חזק למיזם -שותפות רב

 

 

 שותף עסקי המהווה עוגן כלכלי

 

 

 'עשינו עסק'משאבים ותמיכה מקצועית של צוות 



 לסיכום  

 חשובות ואפקטיביות לנוער בסיכון, קיימות תוכניות רבות

 

 : בולטת' עשינו עסק'תרומתם של מיזמי 

 בעיצוב תפיסת עולמם של בני הנוער •

 כמשפיעים על התנהגותם בפועל •

 

 4 -כ)השפעה זו באה לידי ביטוי תוך זמן קצר במיזם 

 נותרת בעינה ומתחזקת לאורך שנים, (חודשים

 

,  השילוב בין האטרקטיביות והאפקטיביות של המיזמים

מציע את אחד הכלים המשמעותיים לאתגר עימו  

הבחירה להשתלב בחיים –מתמודדים בני נוער בסיכון 

 !נורמטיביים בחברה



 סוגיות להבהרה ולמחשבה לעתיד

 'עשינו עסק'סוגיות ברמת מטה 

 המיזם/ סוגיות ברמת הארגון

  מהם הצרכים והתנאים לפיתוח רשת מיזמים ארצית 

 מהם הצרכים והתנאים לפיתוח רשת שווק ארצית 

 

 מהו תפקידם ומקומם של בני הנוער במיזם 

 מהי חשיבותה של השקיפות הכלכלית של המיזם בפני בני הנוער 

 מהו מקומו של מרכיב הלימודים במיזם 

 מהי חשיבותה של ההצלחה הכלכלית של המיזם בפני עצמה ועבור ההצלחה הטיפולית 

 מהו הפרופיל הרצוי של כוח האדם במיזמים ומה צרכי הפיתוח והתחזוקה שלהם 

 מהם הצרכים והתנאים לפיתוח חממה עסקית 

 מגזרית סביב המיזם ודרישותיה -מהי מהותה של השותפות הרב 



 !תודה

  יעוץ  הערכה  ומיון

      ענת מדסון ■חגית הכהן וולף ' דר ■באהר  –חיה אמזלג 


