
צעירים בסיכון  

:   המחקר בוצע במימון



18-35קידום מוביליות בקרב צעירים בגילאי : תזכורת

המחקר עוסק בשתי שאלות ביחס לקידום  
18-35מוביליות של צעירים בגילאים 

צעירים שרכשו בהצלחה בקרב כיצד מקדמים מוביליות . 1
?והיכולות של גיל הילדותהכישורים את 

כיצד מקדמים מוביליות בקרב צעירים שנמצאים במצבי  . 2
?סיכון

:לדוגמא

מכורים לסמים

NEET

חסרי עורף משפחתי

ללא השכלה ומקצוע
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שאלות המחקר

כיצד מביאים ומשאירים צעירים במסלול רכישת 
?השכלה או מקצוע

מה צריך לעשות כדי שצעירים אלו  
?  ירכשו השכלה או מקצוע

מהן הדרכים היעילות למימוש  
?עקרונות הפעולה

לאילו צעירים כל עיקרון מתאים  
?במיוחד

עקרונות פעולה לבניית התערבות  
מוצלחת

צרכים וקשיים להם עקרונות הפעולה  אמצעים למימוש עקרונות הפעולה
מספקים מענה

?למי?איך?מה
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:מסננת להתערבויות*
פרסום בירחון מדעי✓
2000שנת פרסום ✓

ומעלה
קבוצת השוואה✓

מתודולוגיה

פרקטיקותאיתור 
מוצלחות לרכישת  

או  /השכלה ו
מקצוע

תהליך של ניתוח  
ההתערבויות  

לרכיבים

איתור מחקרים  
כמותניים  

ואיכותניים על 
הגעה ושימור של  

היעד  ' אוכ
במסלולים לרכישת  

השכלה ומקצוע

ניתוח המחקרים  
לפי גורמים  

מקדמים וחסמים
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עקרונות פעולה

סיוע כלכלי חיבור המאמץ בהווה 
לעתיד

שילוב עם תפקידי  
חיים נוספים

שייכות  , תחושת חיבור
ומשמעות

הוראה איכותית  
ומותאמת

פיקוח וניטור צמודים
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:  תיאור עיקרון הפעולה
או על  -חיזוק המוטיבציה להשקעת מאמץ בהווה 

בין הפעילות בהווה יצירת קשר ברור ומוחשי ידי 
למצב  ( המאמץ לסיים, ההשתפות בתוכנית)

או על ידי תגמול מיידי, בעתיד

:אמצעים לקידום עיקרון הפעולה

מעורבות של נציגים מהתעשייה
נוכחות של מעסיקים מהתעשייה בתוכנית והנכחת החשיבות שהם  

רואים בהשתתפות בה ובצליחתה  

הוראה קונטקסטואלית
שימוש בעולם המושגים הרלוונטיים למסלול התעסוקה הייעודי של  
המשתתפים בתוכנית על מנת להעביר ידע ולשפר יכולות לימודיות

ייעוץ קריירה  
מפגשים כיתתיים ואישיים הכוללים העברת מידע על אפשרויות 

כישורי עבודה כלליים והדגשת החשיבות של , שלאחר התוכנית
התוכנית על המסלול התעסוקתי

תמריץ כלכלי
העברת כספים המותנית בצליחה של שלבים בתוכנית  

אקדמיה/אווירה המדמה מקום עבודה
(מקום עבודה או אקדמיה)דימוי של השלב העתידי של המשתתפים 

הקשר בין הצוות לתלמידים , הדרישות, מבחינת אופי המשימות
והאינטנסיביות

?מתאיםזהלמי

צעירים שמתקשים לגייס מוטיבציה בשל  
,  קושי בהצבת מטרות ותכנון ארוך טווח

היעדר יכולת תכנון או בשל הפחתה  
.בחשיבות של הרווחה האישית בעתיד

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא
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7חיבור המאמץ בהווה לעתיד



:תיאור עיקרון הפעולה
בכסף או שווה )עזרה במימון העלויות הכלכלית 

של השתתפות בתוכנית( כסף

:אמצעים לקידום העיקרון פעולה

סבסוד ההשתתפות בתוכנית
חלקי של ההשתתפות בתוכנית  /תשלום מלא

אקונומיים-המותנה בעמידה בקריטריונים סוציו

סבסוד הוצאות נלוות
הוצאות תחבורה ואוכל בזמן , סבסוד של דיור

ההשתתפות בתוכנית  

תמריץ כלכלי
העברת כספים המותנית בצליחה של שלבים 

בתוכנית  

?למי זה מתאים
אנשים שסובלים מקשיים כלכליים באופן שלא 

מאפשר להם לשאת את העלויות של ההכשרה  
או יוצר חשש למצוקה כלכלית גדולה יותר  

בעתיד

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא

8סיוע כלכלי
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מנהל מחקר וכלכלה במשרד  ". הסיבות לנשירה ותעסוקת הנושרים–2014-2013בשנים ט"מהנשירה מלימודים במסלול הנדסאים של ( "2018)פורת והריס •
.הרווחה והשירותים החברתיים, העבודה

9סיוע כלכלי



:תיאור עיקרון הפעולה
מבחינת שעות  -ארגון התוכנית באופן המתחשב 

-השירותים הניתנים וקצב ההתקדמות , הפעילות
בדרישות חיים נוספות

:אמצעים לקידום עיקרון הפעולה

קצב התקדמות אישי
מסגרת המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בקצב  

אישי

שעות גמישות
קיום ההכשרה בשעות הערב

סבסוד למעסיקים
תשלום הוצאות השכר למעסיק עבור השעות בהם  

על מנת לאפשר לעובד  , העובד נמצא בהכשרה
להגיע להכשרה במהלך היום מבלי ששכרו יפגע

מעון יום
מתן שירותי מעון יום למשתתפים

?למי זה מתאים
,  עבודה)צעירים אשר דרישות החיים הנוספות 

מגבילות את כמות ( טיפול בילדים או בהורים
הזמן שהם יכולים להקדיש ללימודים והכשרה  
ואת היכולת שלהם להתגמש לטובת הזמנים  

מאפיין בעיקר משתתפים  . של התוכנית
(.35עד 25~)מבוגרים 

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא

10שילוב עם תפקידים חיים נוספים
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מנהל מחקר  ". הסיבות לנשירה ותעסוקת הנושרים–2014-2013בשנים ט"מהנשירה מלימודים במסלול הנדסאים של ( "2018)פורת והריס •
.הרווחה והשירותים החברתיים, וכלכלה במשרד העבודה

11שילוב עם תפקידים חיים נוספים



:תיאור עיקרון הפעולה
מתן דגש על פעילויות קבוצתיות והיחסים הבין  

על מנת להגביר את ההיטמעות החברתית  , אישיים
את התמיכה הרגשית בקבוצה  , של המשתתפים

ואת תחושת המשמעות

:אמצעים לקידום עיקרון הפעולה

פעילויות חוץ לימודיות
מגבשות את הקבוצה  , פעילויות המחזקות כישורים רכים

אישיים בתוכה-ומחזוק את הקשרים הבין

צוות מגויס
'  אוכצוות תוכנית שמכיר את האתגרים הייחודים של 

מבין את החשיבות של ההצלחה במשימה  , היעד
ומפתח קשר אישי עם התלמידים באופן  , החינוכית

מכבד ותומך

ייעוץ וליווי אישי
ה עם /איש צוות המספק ליווי צמוד שנועד לעזור לתלמיד

, את ההתקדמות בתוכניתלנטר, התמודדויות רגשיות
ולייעץ בפתרון בעיות , להפנות לשירותים רלוונטיים

שעלולות לפגום בהצלחה בתוכנית

התנדבות בקהילה
פעילות התנדבותית למען הקהילה

?למי זה מתאים
צעירים שסובלים מתחושת מסוגלות נמוכה 

מתאים בעיקר  .או תמיכה רגשית נמוכה/ו
(.25עד 18~)למשתתפים צעירים 

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא

12שייכות ומשמעות, יצירת תחושת חיבור
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13שייכות ומשמעות, יצירת תחושת חיבור



:תיאור עיקרון הפעולה
המטרות והקשיים של , הוראה המותאמת לצרכים

הלומדים

:אמצעים לקידום עיקרון הפעולה

הוראה קונטקסטואלית
שימוש בעולם המושגים הרלוונטיים למסלול התעסוקה הייעודי של  
המשתתפים בתוכנית על מנת להעביר ידע ולשפר יכולות לימודיות

שיטות הוראה מגוונות
עם דגש על לימוד מהתנסות, שימוש במתודות הוראה מגוונות

השלמת ידע בסיסי
לימוד של ידע בסיסי הרלוונטי לתחום ההכשרה

צוות מגויס
מבין את  , היעד' אוכצוות תוכנית שמכיר את האתגרים הייחודים של 

ומפתח קשר אישי עם  , החשיבות של ההצלחה במשימה החינוכית
התלמידים באופן מכבד ותומך

קצב התקדמות אישי
מסגרת המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בקצב אישי

כיתות קטנות
יחס נמוך בין מספר המורים למספר התלמידים

?למי זה מתאים
עבר שליליות  -חוויות, צעירים עם קשיי למידה

בלימודים ותחושת מסוגלות נמוכה

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא

14הוראות איכותית ומותאמת
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15הוראות איכותית ומותאמת



:תיאור עיקרון הפעולה
ניהול כוללני וצמוד של התנהלות המשתתפים 

והתקדמותם בתוכנית באופן שמצמצם את מרחב  
הבחירה האישית

:אמצעים לקידום עיקרון הפעולה

ייעוץ וליווי אישי
איש צוות המספק ליווי צמוד שנועד לעזור  

את  לנטר, ה עם התמודדויות רגשיות/לתלמיד
להפנות לשירותים  , ההתקדמות בתוכנית

ולייעץ בפתרון בעיות שעלולות לפגום , רלוונטיים
בהצלחה בתוכנית

מסגרת אינטנסיבית ונוקשה
חוקים  , מסגרת המאופיינת בלוח זמנים מלא

ובניהול צמוד של , פיקוח ואכיפה קפדנית, ברורים
הזמן בתוכנית

?למי זה מתאים
או יכולות  /צעירים עם מיקוד שליטה חיצוני ו

מתאים בעיקר  . ויסות עצמי נמוכות
(.25עד 18~)למשתתפים צעירים 

הצדקה מהתערבות           הצדקה מחקרית:            מקרא

16ניטור והחזקה, פיקוח
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Technical Education in the California Community Colleges. Institute for Higher Education Leadership & Policy.

• Fong, C. J., Davis, C. W., Kim, Y., Kim, Y. W., Marriott, L., & Kim, S. (2017). Psychosocial factors and community 
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17פיקוח וניטור צמוד



הצעות לשימוש

פיתוח תוכניות
פיתוח תוכניות חדשות בהתאם  
לעקרונות הפעולה והאמצעים  

למימושם

התאמה בין המשתתף לתוכנית
יצירת תהליך אבחוני למשתתפים פוטנציאליים 

והפנייתם לתוכנית , לזיהוי קשיים וצרכים
מתאימה

טיוב ומקסום הפוטנציאל במסגרות 
קיימות

הטמעת האמצעים במסגרות קיימות  
(מכינות וכדומה, ל"צה: לדוגמא)
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